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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:                Základní škola 
 
Škola:  plně organizovaná /1.- 9. roč./  :   569  žáků 
                                                                     23  tříd 
                                                                     32 učitelů 
                                                                     55  zaměstnanců celkem 
Součásti školy:   školní jídelna  / kapacita 500 jídel/ 
                            školní družina  / 5 oddělení/ 
 
Vedení školy:   
             Ředitel školy:                   Mgr. Miroslav Kůs,  tel. 603 829 213 
             Zástupce ředitele školy:  PhDr. Vladimír Stejskal,  tel   603 829 212 
             Hospodářka,tajemnice:  Tereza Vlášková , tel.  731 171 442 /   386 102 351 
             Finanční referentka:       Milada Nováková, tel. 386 102 358 
 
IČO:  600 77 212 
IZO:    ZŠ 060077212      ŠD 114200556       ŠJ 102475598 
REDIZO: 600057631 
E – mail: reditelstvi@zsroznov.terms.cz    

suchanova@zsroznov.terms.cz    
  stejskal@zsroznov.terms.cz 
 
internetová  adresa:    zsroznov.terms.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 
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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 5 odborných učeben, dvě 
počítačové učebny připojené na internet, informační centrum, školní kovo a dřevo dílnu, 
dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem. Součástí školy je školní družina, která v pěti 
odděleních pracuje denně od 600 do 1630 hod. 
 Můžeme se pochlubit rekonstrukcí školní kuchyně, čím jsme splnili hygienické 
předpisy pro její provoz dle evropských norem. V nově vybavené 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  každoroční 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 budově ŠJ 
-  oprava fasády na budově školní jídelny 
-  výměna vchodových dveří 
-  montáž elektron. zabezpečení  vchodových dveří 
-  zámečnické práce 
-  elektroinstalaci na chodbách 
-  provizorní oprava střech ŠJ a nové budovy 
-  podlahové krytiny ve třídách ŠD 
 - byla provedena oprava nábytku a dveří 
-  havarijní oprava rozvodů vody ve ŠD 
-  nově namontovány el.osoušeče rukou 
-  oprava  obkladů na WC 
- nakoupit nové židle do tří tříd 2. stupně 
-oprava a montáž dětských prolézaček pro školní družinu 
 
 Přesto, že se v tomto školním roce mnohé opravilo, stále do budoucna zbývá dost 
problémů, které se budou muset řešit: 
- doopravit střechy na dalších objektech 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 postupně do prosince 2009  provést zateplení a výměnu    
   oken nová budovy školy 
- pokračovat  v opravách nevyhovujících dlažeb na chodbách 
- z důvodu bezpečnosti upravit přestávkový dvůr 
- rozšířit počítačovou síť a modernizovat PC stanice 
 

 



 Ve všech  devíti ročnících probíhala a probíhá výuka podle vzdělávacího programu 
„Základní škola“. V průběhu roku probíhala pečlivá příprava vlastního školního 
vzdělávacího programu tak, aby se od příštího školního roku již mohlo podle tohoto 
dokumentu  v 1. a 6. ročníku vyučovat. 
 Z cizích jazyků se od 4.ročníku povinně vyučuje angličtině nebo němčině dle přání 
žáků. Již po dva roky je žákům nabízena výuka 2.světového jazyka od 7.ročníku formou 
nepovinných předmětu (angličtina, němčina). Zvýšené dotace v učebním plánu pro 8. a 9. 
ročník a zavedení disponibilní hodiny pro 7.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 28. 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-
won-do, kroužek robotiky ROBOZOR atd. 
 Škola  nejen podporuje rozvoj tělovýchovy a sportu, ale 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, využívání 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.  
     Celá škola se systematicky podílela na tvorbě vlastního ŠVP, který bude v plné šíři 
realizován od školního roku 2006/2007. Již  v letošním školním roce se některé třídy  
1. stupně snažily vytvářet projekty, které se v budoucnu mohou stát základem 
vzdělávacího programu. Ostatní učitelé sbírali zkušenosti na školeních cíleně zaměřených 
na využití a tvorbu ŠVP. 
 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. Organizační řád 

Pomocné síly 

Kuchařky 

Uklízečky 

Vychovatelky 

Vedoucí ŠD 

Učitelé 2.stupeň 

Učitelé 1.stupeň 

Vedoucí ŠJ 

Školník 

Finanční referent 

Hospodářka 

Zástupce ředitele 

Ředitel 

 
 

Řízení školy 
 
 Vzhledem k malému počtu zaměstnanců byl zvolen takový způsob vedení, kdy řediteli 
podléhají přímo pouze 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 5x za rok mimo zahájení a 
ukončení školního roku dle provozu. 
 Pedagogické klasifikační rady se konají 4x 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 2x až 4x za měsíc. 
 Schůzky metodických sdružení  a metodických komisí  byly svolávány alespoň 2x 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. 
 



 
Přehled pracovníků školy 

 
Ředitel školy:   Mgr. Miroslav Kůs 
Zástupce ředitele školy: PhDr. Vladimír Stejskal 
Hospodářka,tajemnice: Tereza Vlášková 
Finanční referentka: Milada Nováková 
 
 
Učitelé: / 32 /  
Mgr. Adamčíková Petra 
Mgr. Broukalová Jana 
Mgr. Březinová Marie 
Mgr. Bučková Renáta 
Mgr. Cermanová Zuzana 
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. Křenková Eva 
Mgr. Kubů David 
Mgr. Kunová Božena 
Mgr. Kyzourová Eva 
Mgr. Lintner Marek 
Mgr. Machourková Lucie 
Mgr. Outlý Radek 
PaeDr. Posedělová Marcela 
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  
 
 
 
 
 
 
 

  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 2006/2007 proběhl ve dnech 10. a 11. 
února 2006. Prostředí školy ve dnech zápisu bylo inspirováno pohádkami. Učitelé ve spolupráci 
s pohádkovými postavami zapsali  79 dětí z toho bylo 16  žádostí o odklad. 
V průběhu letních prázdnin 3 přijaté děti odešli na jinou ZŠ a jedno požádalo o dodatečný 
odklad. Ve školním roce 2006/2007 do  1. tříd  tedy nastoupilo pouze 59 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 

 
 
1. pololetí              571 žáků             prospělo               557 
     neprospělo        4 
     neklasifikováno       9 
 
2. pololetí        569 žáků  prospělo    561 
     neprospělo        6  žáků 
     neklasifikováno       2  
     opravné zkoušky       4  žáci 
 
 
Vlastní výsledky přijímacího řízení v jednotlivých kolech: 

5. ročníky –  osmiletá gymnázia - zde probíhá pouze jedno kolo přijímacího řízení 

 

třída celkem celkem (%)

přihlášení 18  

přijatí celkem 10 56 % 

  

 

7. ročníky – šestiletá gymnázia  opět pouze 1 kolo přijímacího řízení 

 

třída celkem Celkem (%) 

přihlášení 2  

přijatí  celkem 2 100 % 

 

 



Vycházející žáci – 9. ročníky  
 

1. kolo – úspěšnost žáků (celkový počet žáků , kteří ukončili docházku je 54) 
 

třída 9.A 9.B 9.C celkem 

gymnázia 4 3 4 11 

jiné studijní obory 12 7 8 27 

učební obory 3 6 9 18 

celkem přijatých 19 16 21 56 

celkem žáků ve třídě 26 21 24 71 

celkem přijatých (%) 73 % 76 % 87,5% 78 % 

 

2.  kolo – úspěšnost žáků

 

třída 9.A 9.B 9.C celkem 

gymnázia 0 0 0 0 

jiné studijní obory 4 5 3 12 

učební obory 3 0 0 3 

celkem přijatých 7 5 3 15 

 
 

Shrnutí 
 
Na osmiletá gymnázia přijato 56% všech přihlášených, na šestiletá gymnázia přijato 100% 
přihlášených, žáků z devátých ročníků bylo přijato v prvním kole 78%, zbylí žáci byli přijati 
v kolech dalších. 

Oproti předcházejícím letům byla úspěšnost v prvním kole nižší zhruba o 10 %. 

Jedním z důvodů bylo i nadhodnocení vlastních možností, většina žáků volila maturitní obory, 
značná část  žáků (17 žáků = 22 % všech vycházejících)  volila gymnázia. 

 

 

Z letošního přijímacího řízení vyplývá úkol soustavně vést žáky k sebehodnocení a reálnému 
pohledu na své možnosti. Učit žáky uvědomit si nutnost sebepoznání pro správnou volbu 
povolání a realističtěji hodnotit své osobní zvláštnosti, předpoklady, možnosti  
Dále pokračovat v komplexní informovanosti žáků i jejich rodičů o možnostech studia. 

 
 
 



Nejlepší výsledky žáků v soutěžích a olympiádách: 
 
1) PLAVECKÁ OLYMPIÁDA –  druhý stupeň-  2.místo v celkovém pořadí škol  
2) FLORBAL okresní kolo- chlapci -  3. místo 
3) FLORBAL krajské kolo dívek -  2. místo 
4) ATLETIKA – sportovní kluby - okresní kolo – starší žákyně běh 800 m - 1.místo 
5)  KOŠÍKOVÁ  okresní kolo  starší žáci -  3. místo 

 okresní kolo starší žákyně – 2. místo 
6) POHÁR ROZHLASU – okresní kolo – starší žákyně - 8.místo 
7) MODERNÍ  GYMNASTIKA – krajské kolo žákyň – 1. místo v jednotlivcích 
8) STOLNÍ TENIS – okresní kolo – 3. místo – dívky 
                        4. místo – chlapci 
9) VOLEJBAL  3 + 3 – okresní kolo – 1. místo 
                                              krajské kolo – 3. místo 
10) MC DONALD’S CUP – okresní kolo – 2. místo ve skupině 
11) VÝTVARNÉ  SOUTĚŽE: 

a) Svět očima dětí – celostátní soutěž – oceněna 1 žákyně – 2. místo 
b) LIDICE 2005 – mezinárodní soutěž – 1 žákyně  čestné uznání  

12) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ -  okresní kolo -  3. místo 
13) NĚMECKÝ JAZYK – konverzace- okresní kolo – 5. místo 
14) POČÍTAČE:  

Baltik – celostátní soutěž – jednotlivci –  kategorie A -  2. a 3. místo 
           kategorie B - 4. místo 

kategorie C – 4., 8. a 9. místo  
Baltik  - mezinárodní soutěž – soutěž jednotlivců - kategorie A - 10. místo 

                                                               soutěž týmů – kategorie B – 8. místo 
John  multimedia – mezinárodní soutěž školních týmů – 25. místo (z 200  

        účastníků) 
15) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 1., 4. a 7. místo 
16) PYTHAGORIÁDA – okresní kolo – úspěšný řešitel 
17) SOUTĚŽ HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ – okresní kolo 1. stupeň – 4. místo 
18) FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo – kategorie A – 1. místo 

celostátní kolo -  kategorie A – 5. místo + postříbřená medaile za exponát „Krásy 
naší vlasti“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

 
          Všichni  pedagogičtí pracovníci mají možnost se v průběhu roku vzdělávat dle svého 
profesního zaměření na základě plánu vzdělávání a současně aktuální nabídky jednotlivých 
školení. 
          Přednostně mohli absolvovat školení zaměřená na nové vyučovací trendy a na metodiku 
tvorby ŠVP, podporující rozvoj kompetencí učení. 
          Dalším kritériem výběru byla vzdálenost do místa konání školení , neboť nemalé  finance 
stojí cestovní náhrady na tato školení. 
          V rámci ICT plánu školy se pedagogičtí pracovníci pravidelně zúčastňují  dalšího 
vzdělávání  z prostředků vyčleněných na SIPVZ.  Základy práce s počítačem /kurs „Z“/ 
absolvovalo 100%  pedagogických pracovníků , kurs „P 0“  90 % učitelů a vychovatelek ŠD, 
kurs „P1“ má již splněno 50 % učitelů a absolvováním kursu „P2“ nebo uznáním vyššího 
studia celý kurs „P“ již ukončilo 17% pedagogických pracovníků . Různých na vý-uku 
specializovaných počítačových kursů se zatím zúčastnilo 30 % učitelů. 
Z toho ve školním  roce 2005/06 :     2  pracovnice ukončily základní kurs 

            3  pracovnice prošly  kursem  „P 0“ 
                                                 7  učitelů  absolvovalo kurs  „P 1“ 
              2  učitelky kursem „P2“ ukončily kurs  P                    
                     3  učitelé se zúčastnili kursů   S 
 
Pokud budeme v tomto trendu pokračovat, podaří se nám splnit vzdělávání pedagogických 
pracovníků v rámci SIPVZ dle požadovaných standardů ICT v daném časovém horizontu. 

 
 
 

7. Informace o aktivitách  a prezentaci školy na 
veřejnosti 

 
Kulturní akce ve škole: 

- fotografování 1.st. + 6. tř. 
- vázání adventních věnců  1. stupeň 
- přírodovědná ukázka  - ZOO Dvorec  v TV 
- Mikulášská besídka školy a ŠD 
- výroba vánočního dárku  -  1. stupeň 
- Vánoční hrátky – pro 1. stupeň  
- Vánoční pečení 8. a 9. tř. 
- Nácvik a předvedení divadelní hry Sněhurka – 3.B 
- 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 
- Den rébusů a křížovek 
- Pohádkový zvonek s  Kubou   -  pro 2. a 3. tř a jejich rodiče. 
- Dětský den 
- Vymalování  kmenové třídy dle vlastních představ dětí  7.B 

Kulturní a výchovné akce mimo areál školy: 
- Vzdělání a řemeslo 2005  -   8. a 9.tř.  
- Exkurze Praha – historie + přírodopisný film v 3D kině 
- exkurse  -  papírny. 
- výlov rybníka - Novohaklovský 
- Malé divadlo – Malá Čarodějnice  - 1.tř. 

         -Kubula a Kuba Kubikula    
 Dva klauni 
 Finfárum     

- Solnice- Jak se strašilo v Čechách 
- Otáčivé hlediště Český Krumlov- Kocour v botách 
- Exkurze u hasičů 
- koncert hudební školy  YAMAHA  - 5. – 9. třídy 
- filmové představení  .Jak se krotí krokodýli 

-     Madagaskar 
-     exkurse Teřicino údolí   a Červené blato -  7. tř. 
-     výstava hub 
-     výstava Ateliér A. Švecové 
- školní výlety tříd 
- filmové představení – kino Kotva  
- návštěva Národního  divadla 8. a 9. tř 

 
 
 
Sportovní akce: 

- plavecký výcvik 1. – 2.tříd 
- plavecká štafeta měst 
- bruslařský kurs pro 1. – 4.tř. 
- vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. tř. 
- vánoční turnaj ve florbalu 
-    vánoční turnaj v basketbalu 
- krajské kolo ve florbalu dívek 
- okresní finále basketbalu dívek i chlapců 
- okresní kolo stolní tenis 
- výlet za sněhem – Rohy, Kozí pláně 
- lyžařský kurs 7.tř. – Jizerské hory 
- okresní kolo Coca Cola Cup  6. – 9.tř. 
- velikonoční turnaj ve florbalu 
- hokejbal proti drogám 
- plavecká olympiáda 
- Mc Donald Cup – kopaná 3. - 5.tř. okresní kolo školní soutěž třídních družstev  



- atletický čtyřboj 2.st. – okresní kolo 
- projektový den Olympijské hry Turín 
- Pohár rozhlasu – atletika 
- turistický kurs 6. tříd na Kvildě 
- vodácký kurz - Vltava 
- atletická olympiáda školy 
- školní turnaj v odbíjené 

         -     školní turnaj v kopané 
         -     turnaj dvojic ve volejbale 
         -     závěrečný turnaj  v košíkové 
 
 
 
Studijní akce: 

- soutěž ve čtení 1. tříd 
- ročníková soutěž O nejlepšího čtenáře  a nelepšího počtáře 1. tříd 
- projektový den – O životním prostředí  - 3. tř. 
- Projektové vyučování  -  Vesmír 
- Projektové vyučování   - Rozmanitosti přírodních podmínek života na Zemi 
- Přestávkový turnaj v piškvorkách 
- Vlastní třídní webové stránky 6. ročníků 
- Exkurze – úpravna pitné vody Plavo 
- matematika : - soutěž o nejlepšího počtáře školní kolo 

     -  olympiáda –   domácí, školní  a okresní kolo 
                                   -  Pythagoriáda – školní a okresní kolo 
                                   -  Klokan – mezinárodní soutěž  
                -  Klokánek 

- dopravní soutěž mladých cyklistů 
- olympiáda   - anglický  jazyk - školní kolo 

   - český jazyk – školní kolo 
   - německý jazyk – školní a okresní kolo 

- zeměpis olympiáda – školní kolo 
- biologická olympiáda – školní kolo, okresní kolo 
- dějepisná olympiáda – školní  kolo 
- návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou  
- návštěva  Ekologického centra  Cassiopea 
- návštěva  Plzeňské ZOO 
- poznávací zájezd do Anglie – výběr žáků 7. – 9. tř. 
- jednodenní  zájezd do Salzburgu 
- škola v přírodě pro 3. – 5. tř. – Kvilda, Albrechtice nad Vltavou 
- účast na výtvarných soutěžích -  viz.výsledky 
- počítače    - Baltik- školní, celostátní a mezinárodní kolo 
  - Povltavské a Podkrušnohorské setkání Baltíků 

                     - Najdi co neznáš – celostátní soutěž tříd   
                     - John  multimedia – mezinárodní soutěž družstev 
       -     program provolbu povolání 

         -     přednáška  o škodlivosti  kouření 
 

 
 



Údaje o mimoškolních aktivitách 
 
 Mimoškolní aktivity jsou pro školu důležitým doplňkem školní práce. Chápeme ji jako 
prevenci před trestnou činností mládeže, drogám, alkoholismu a kouření. Napomáhá i rozvíjet a 
prohlubovat získané znalosti. Aktivity jsou v práci zájmových kroužků – bylo jich v loňském 
roce celkem 23, 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  25 žáků 
  3. Taneční   - zapojeno    9 žáků 
  4. Anglický jazyk  - zapojeno  12 žáků 
  5. Příprava ke zk. z  M - zapojeno  12 žáků 
  6. Německý jazyk  - zapojeno    5 žáků 
  7. Dyslektický  - zapojeno  22 žáků 
  8. Baltík I, II   - zapojeno  28 žáků 
  9. Výtvarný   - zapojeno  12 žáků 
10. Internetový  - zapojeno  15 žáků 
11. Košíková   - zapojeno  15 žáků 
12. Volejbal   - zapojeno  12 žáků 
 
13. Pohybové hry ŠD  - zapojeno  15 žáků 
14. Florbalový   - zapojeno  26 žáků 
15. Dovedné ruce ŠD  - zapojeno  22 žáků 
16. Výtvarný ŠD  - zapojeno  18 žáků 
17. Vaření ŠD   - zapojeno    6 žáků 
18. Logopedická péče  - zapojeno    9 žáků 
19. Fotbalový   - zapojeno  12 žáků 
20. Grafika na PC I, II - zapojeno  21 žáků 
21. Hra na flétnu  - zapojeno    7 žáků 
22. Dopravní/ zdravotní  - zapojeno    6 žáků 
23. Zkoušky nanečisto - zapojeno  14 žáků 

           celkem       323 žáků  
 
Kroužky pro naše žáky vedené prostřednictvím externistů: 

 
1. Kynologický  - zapojeno   20 žáků 
2. Včelařský   - zapojeni      4 žáci 
3. Robotický              - zapojeno     6 žáků 
4. Anglický jazyk ve ŠD - zapojeno   19 žáků 
5. Filatelistický  - zapojeno     2 žáci  
            celkem         51  žák 
 
Další aktivity zajišťovaly mimoškolní organizace, kterým škola poskytuje pronájmem prostory 
pro práci s dětmi, rodiče za tyto aktivity platí 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 Soukromé hudební agentuře 
Song 

c) účastnit se tréninků pozemního hokeje – zajišťuje TJ Meteor – návaznost na třídu 
s rozšířenou výukou Tv  zaměřenou na pozemní hokej 

 
 
 
 
Prezentace školy na veřejnosti 
 
1. Prezentace školy na  akci „ Vzdělání a řemesla 2005“ 
2. 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) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – předmětem kontroly zákon 
258/2000 Sb. v platném znění Nařízení ES 178/02, ES 852/04 a vyhláška č. 137/2004 Sb. 
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 
 
2) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – předmětem kontroly zákon 
258/2000 Sb. v platném znění, vyhl. 410/2005 Sb, vyhl. 138/97 Sb. 
Chybí bezpečnostní sklo ve vstupních dveřích do školní družiny.  
Nedostatek byl odstraněn nalepením bezpečnostní fólie.  
 
3) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – předmětem kontroly zákon 
258/2000 Sb. v platném znění, vyhl. 410/2005 Sb. a vyhl. 138/97 Sb. 
Na dívčích WC chybí nášlapný koš, v některých hyg. zařízeních chybí mýdlo a možnost 
osušení rukou. 
Nedostatky byly odstraněny – mýdlo doplněno ihned, nášlapné koše dokoupeny do 15.6.2006 a 
osoušeče rukou namontovány v průběhu prázdnin na všechny WC – do 31.8.2006. 
 
4)ČR-státní energetická inspekce,územní inspektorát pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých 
Budějovicích – předmětem kontroly- zda byl vypracován energetický audit na budovy ZŠ dle 
zákona 458/2000Sb a zda je dodržován § 9 odst.4 zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií. 
Energetický audit byl  proveden, byly zjištěny závady ve smyslu špatné tepelné izolace a 
tímto auditem byla doporučena  nápravná opatření. 
Státní energetická inspekce ve své pravomoci uložila ve správním řízení  provést opatření 
navržená energetickým auditem v tomto rozsahu: 



Kompletní výměna stávajících otvorových výplní budovy „Hlavního pavilonu“(dřevená 
zdvojená) za nové tak, aby jejich součinitel prostupu tepla splňoval podmínku U≤ 1,30 
W/m²K. 
Lhůta  k provedení tohoto opatření: do 31.12. 2009. 
S tímto opatřením byl zřizovatel seznámen a bude na něj opětovně upozorněn při projednávání  
rozpočtu školských zařízení na příští rok. 

 

 
 
 
 

9. Hospodaření školy   
 
 

        V rámci  hospodaření  v roce 2005 škola neporušila žádný závazný ukazatel.   Po dlouhé 
době nevyšel hospodářský výsledek se schodkem, ale naopak jsme díky úsporám v oblasti 
energií vykázali zlepšený hospodářský výsledek. Bližší informace viz. Rozbor hospodaření II. 

tí 2005.                                                      polole     V letošním roce zatím probíhá čerpání rozpočtu dle stanoveného plánu. Opět se nám 
podaří uspořit energie, ale díky havárii rozvodů vody ve školní družině a neplánované opravě 
střechy je závazný ukazatel „opravy a udržování“ velmi napjatý. Podrobnější informace viz. 
Rozbor hospodaření   I. Pol. 2006. 

 
 
Zpracoval :   Mgr. Miroslav K ů s 
                              ředitel  ZŠ 
 
 
V  Českých Budějovicích   dne:  25. 9 . 2006 
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