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1. Základní údaje o škole
Název: Základní škola a Mateřská 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. 2010 dle vlastního ŠVP-„Škola základ života“, nyní se již učí
ve všech ročnících.
Škola: plně organizovaná /1.- 9. roč./ :

616 žáků
24 tříd (14 na 1. st. a 10 na 2. st.)
38 učitelů
68 zaměstnanců

Součásti školy: školní jídelna výběr ze dvou jídel / kapacita 600 jídel /denně /
mateřská škola/ 3 třídy – 70 dětí/ od 1.9.2011 ŠVP „Korálek“
školní družina / 6 oddělení -189 dětí/
Vedení školy:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Hospodářka, tajemnice:
Finanční referentka:

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

IČO:
600 77 212
IZO:
ZŠ 060077212
ŠD 114200556
ŠJ 102475598
REDIZO: 600057631
E – mail: reditelstvi@zsroznov.cz
( kus@zsroznov.cz; stejskal@zsroznov.cz; suchanova@zsroznov.cz ;
novakova@zsroznov.cz )
webové stránky: 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 : - tříčlenná školská rada
- předseda Školské rady: PhDr. Vladimír Stejskal (stejskal@zsroznov.cz)
- odkaz na Školskou radu lze najít na webových stránkách školy

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu
se zápisem ve školském rejstříku
Jsme úplnou základní školou se statutem „Fakultní základní škola“ - probíhají zde praxe
studentů PF JčU Č. Budějovice.
Od 1.9. 2006 jsme 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 ( NJ nebo RJ) a výuka výpočetní techniky od 3. ročníku. (V oblasti programování
BALTÍK dosahuje škola dlouhodobě vynikajících celostátních i mezinárodních úspěchů.) Tento
vzdělávací program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Již třetím rokem dle
našeho ŠVP probíhala výuka ve všech ročnících.

3. Charakteristika školy
ZŠ a MŠ, 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 24 kmenových tříd také čtyři odborné učebny (Ch, Př, F, Jaz), dvě
počítačové učebny, kovo a dřevodílnu, dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, dle
norem nově upravené sektory skoku dalekého a vysokého s umělým povrchem. Provoz
školy v pracovních dnech probíhá dle rozvrhu hodin od 800 do 1530 hod.
Součástí školy je mateřská škola, kterou navštěvuje 70 dětí ve třech třídách. Tato mateřská
škola nově vznikla rekonstrukcí od 1.9. 2011 v prostorách bývalé školní družiny. Děti se zde
vzdělávají dle ŠVP „Korálek“. Provozní doba MŠ je od 630 do 1630 hod.
Další součástí školy je školní družina, která po dobu školního vyučování pracovala v šesti
odděleních denně od 600 do 1630 hod. Školní družinu navštěvovalo 189 dětí. Již dva školní roky
školní družina působí v nových prostorách, které jsme přestavěli v areálu staré budovy školy
z důvodu uvolnění původního působiště pro nově vzniklou mateřskou školu.
Poslední součástí je školní kuchyně, odpovídající stávajícím hygienickým předpisům i
evropským normám. V jídelně s bezhlučnými jídelními sety si mohou žáci pochutnávat na
jednom ze dvou zvolených jídel, které si vybírají prostřednictvím bezkontaktních čipů. Kapacita
jídelny je 650 jídel denně. Jídelna také připravuje svačiny a obědy pro mateřskou školu, kde se
strava distribuuje ve výdejně.
Celá škola postupně prochází rekonstrukcí obvodových plášťů a střech, v letošním školním
roce byly zatepleny spojovací chodby a tělocvična včetně výměny oken. Je kompletně
zasíťována a připojena na internet; ve všech učebnách jsou počítače s výukovými programy a
s evidenčním programem BAKALÁŘ, jehož prostřednictvím po řadu let rodičům
zprostředkováváme elektronickou klasifikaci žáků a elektronickou třídní knihu. ( Rodiče si
mohou každý den v případě potřeby ověřit, zda jejich potomek je v daném okamžiku ve škole či
nikoliv, jaká byla probíraná látka atd.) Dalším rozšířením služeb je možnost objednávání stravy
přes internet prostřednictvím „ strava.cz“

Škola se nejen snaží rozvíjet počítačové a jazykové dovednosti, ale je specifická i tím, že se
učitelé ve velké míře věnují integrovaným žákům, kteří studují na základě individuálních
učebních plánů.
Zkušený plně kvalifikovaný učitelský kolektiv, který se snaží pružně reagovat na nové
metody práce, pracovní postupy a učební pomůcky, denně využívá moderní výukovou techniku
= dataprojektory, digitální kamery a fotoaparáty, interaktivní tabule a PC. V současné době
používáme na škole již pouze jediný typ interaktivních tabulí - SMARTBoard (již 29 ks) ve
všech učebnách 1.stupně a 2.stupně včetně odborných učeben a interaktivní projektory (1 ks)
ve sborovně školy. Tato interaktivní výuka se již stala samozřejmostí pro všechny učitele i
žáky.
Díky této vybavenosti interaktivními tabulemi, počítači a hlavně jejich aktivním využíváním již
třetím rokem smíme používat čestný název: „SMART škola“
Od roku 2006 postupně pokračujeme v zavádění učebnic a i-učebnic od firmy FRAUS právě
v návaznosti na využití dataprojektorů a interaktivních tabulí a netbooků ve výuce. V současné
době tento ucelený systém výukových nástrojů využíváme již ve všech ročnících. Na základě
vzájemné spolupráce jsme již řadu let „Partnerskou školou nakladatelství FRAUS“.
Před dvěma roky byl ukončen projekt „Vzdělávání21 - úspěšný žák digitálního věku“
( bližší informace: www.vzdelani21.cz ), kdy jsme jako jedna ze šesti pilotních škol v ČR po
dobu čtyř let na 2. stupni ZŠ ověřovali v tzv. “digitálních třídách“ používání netbooků pro
domácí přípravu i pro školní výuku.
V duchu tohoto projektu pokračujeme i dnes, jen notebooky byly nahrazeny tablety s dokovací
stanicí. (Zde využíváme know-how našich učitelů získané v minulých letech.)

Tato forma výuky se stala novým hitem, kdy se při výuce využívají žákovské
netbooky v kombinaci s interaktivní tabulí a interaktivními učebnicemi fy FRAUS.
Žáci mají ve svých netboocích nainstalovány i-učebnice (= interaktivní učebnice) pro
všechny předměty a prostřednictvím speciálního programu smart sync a smart responce
komunikují jak s učitelským počítačem, tak s interaktivní tabulí. (Obousměrně lze zasílat
soubory obsahující např. cvičení, testy a samostatné práce, učitel může okamžitě získat zpětnou
vazbu o pochopení výuky formou hlasování). Tyto nástroje umožňují individualizovat přístup k
žákům s ohledem na jejich pracovní tempo a velmi tak zefektivnit výuku. Žáky výuka velmi
motivuje a baví, podařilo se do ní zapojit i prospěchově slabší žáky.
Škola svou rozlohou a členitostí, a s ohledem na stáří jednotlivých budov, vyžaduje
neustálou údržbu. Zlepšování pracovního prostředí pro žáky i zaměstnance jak z hledisek
estetických, hygienických tak hlavně i bezpečnostních je vedle vzdělávání žáků jednou
z priorit vedení školy.
Díky finanční vstřícnosti ze strany zřizovatele: Statutárního města České Budějovice
se opět podařilo mnohé zlepšit a opravit.
Byly uskutečněny tyto akce:
- dokončení výměny oken včetně zateplení pláště budovy školní jídelny
- zateplení střechy na hlavním pavilonu školy
- zateplení pláště a střechy objektu „staré budovy“= tato etapa nebyla ještě úplně
dokončena a bude bohužel probíhat až v příštím roce
- havarijní oprava dívčích záchodů ve staré budově
- havarijní oprava rozvodů topení v chodbě u šaten a v přízemí hlavního pavilonu,
včetně montáže nových dlažeb
- stavební příprava učebny chemie na modernizaci učebny chemie z prostředků EU v rámci
projektu ROP Jihozápad
- vymalování a oprava olejových nátěrů chodeb u šaten a v přízemí hlavního pavilonu a
oprava výmalby ve třídách
- oprava plechového přístřešku (garáže) na nářadí pro pěstitelské práce
- dodávka a montáž nových vnitřních plastových dveří v hlavním pavilonu
- rozsáhlá výmalba budovy ŠJ včetně kuchyně
- dodávka nových vestavených skříní do 2 tříd
- dodávka nových lavic do dvou tříd
- dodávka montáž 1 ks nové interaktivní tabule SMARTBoard dle potřeby
Jako každoročně se i v tomto školním roce prostředí školy opět podařilo v mnohém vylepšit,
ale i tak do budoucna zbývá dost problémů, které se budou muset v dalším období řešit:
- pokračovat s opravou rozvodů topení
- dokončit se zateplování objektu staré budovy_ část ŠD včetně opravy střech
- realizovat na školním hřišti úpravu umělého povrchu na atletickém oválu
- opravit venkovní plochy v části hřiště ŠD
- pokračovat v opravách nevyhovujících dlažeb na chodbách
- pokračovat v opravě chodníků v areálu ZŠ
- z důvodu bezpečnosti upravit přestávkový dvůr
- nadále modernizovat PC stanice, dokoupit další interaktivní tabule do MŠ a ŠD
- pokračovat v opravách a výměně školního nábytku

- zrekonstruovat učebnu chemie z prostředků EU v rámci projektu ROP Jihozápad
- opravit podlahy v tělocvičnách školy
Snažíme se nejen modernizovat výuku, zlepšovat prostředí a klima školy, ale dbáme také na
volnočasové aktivity dětí. Proto se po vyučování mohli žáci věnovat mnoha aktivitám
v zájmových kroužcích, kterých bylo pro různé věkové kategorie celkem 12 kroužků. Zároveň
mohli chodit i do kroužků jiných zájmových a sportovních sdružení, která pracovala přímo
v prostorách školy: např. hudební škola, sportovní škola pí. Bublíkové, šachový kroužek, oddíly
florbalu, volejbalu, karate angličtina s rodilým mluvčím, grafika na PC atd.
Můžeme se také pochlubit denně aktualizovanými webovými stránkami www.zsroznov.cz ,
na kterých jsou zobrazovány důležité informace a aktivity školy. Učitelé a žáci denně využívají
internet ve výuce, který také používáme i při spolupráci s rodiči prostřednictvím programu
BAKALÁŘ, jehož pomocí seznamujeme zákonné zástupce žáků s výsledky výchovy a
vzdělávání jejich dětí, s docházkou žáků a s probíranou látkou v jednotlivých předmětech.
V některých předmětech učitelé se žáky komunikují prostřednictvím Moodlu. Žáci si také
mohou on-line objednávat prostřednictvím internetu stravu, nově zkoušíme docházkový systém
jak pro ŠD tak i školu. Zákonní zástupci mohou svým dětem také on-line zpřístupnit
stravovací automat, ve kterém žáci kromě dotovaného mléka mohou získat zdravou výživu
na svačiny.
Další novinkou je on–line školní pokladna pilotně ověřovaná od závěru školního roku, kde
každý žák má svůj osobní účet na kterém rodiče okamžitě prostřednictvím internetu vidí veškeré
finanční transakce (příjem i výdej za různé školní akce) . Velkou výhodu vidíme v tom, že žáci
nemusí do školy nosit žádné finanční částky = eliminace ztrát peněz, příp. jejich krádeží.
Po řadu let škola pokračuje ve spolupráci 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. Seznamují se zde
s novými vyučovacími postupy na nejmodernějších učebních pomůckách. Na oplátku naše škola
získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF a zároveň si vybírá ty nejschopnější
studenty jako budoucí potenciální zaměstnance. Díky této spolupráci od roku 2004 smíme
používat statut „Fakultní základní škola“.

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Tým pracovníků školy se skládá z vedení školy, pedagogických pracovníků =učitelů/lek/
na úseku základní a mateřské školy a pedagogických pracovníků =vychovatelů/lek/ ve školní
družině. Ve škole pracovala jedna pedagogická asistentka. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou
plně kvalifikováni. Vzhledem k ostatním součástem školy do týmu pracovníků školy také patří
pracovnice školní jídelny a provozní pracovníci zabezpečujících úklid a chod 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. Z provozních důvodů došlo ke změně organizačního řádu, kdy úsek vychovatelek byl

pod přímé vedení přidělen zástupci ředitele pro teoretické vzdělávání, a uklízečky jsou vedeny
finanční referentkou.

Organizační řád ZŠ a MŠ – schéma

Porady užšího vedení se konaly operativně případně i denně, celého vedení dle vzniklých
požadavků (min 1 x za měsíc), provozní porada všech zaměstnanců se konala cca 5 x za rok dle
provozu mimo zahájení a ukončení školního roku.
Pedagogické klasifikační rady se konaly 4 x za rok vždy až 14 dnů po schůzce rodičů tak, aby
byla možná korekce prospěchu a chování žáků. Ostatní pedagogické rady se konaly dle potřeby
(min 1 x za měsíc).
Porady jednotlivých úseků řídil každý vedoucí pracovník za svůj úsek sám, pouze v případě
problémů byl přizván ředitel ZŠ (z provozních důvodů se ve větší míře zúčastňoval porad
pedagogických pracovníků).
Z důvodu aktuálních úprav ŠVP byly schůzky předmětových týmů a metodických komisí
svolány minimálně 4 x za školní rok.
Všechny druhy porad, jednání a schůzek s rodiči byly vždy plánovány na pondělí a
organizovány v tento den v odpoledních hodinách = zaměstnancům bylo doporučeno, aby si
na tento den neplánovali dopředu žádné důležité osobní záležitosti.

Užší vedení školy:

Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Finanční referentka:
Účetní, /ekonomka/:

Učitelé/ky/ ZŠ: / 32 /
Mgr. Adamčíková Petra
Mgr. Anderlová Eva
Mgr. Broukalová Jana
Mgr. Bučková Renáta
Mgr. Čajánková Taťána
Mgr. Čermáková Vladislava
Mgr. Faktor Lukáš – koordinátor SPJ
Mgr. Figallová Milada
Mgr. Hanousková Ivana
Mgr. Hejnová Eva
Mgr. Jandová Libuše - výchov.poradce
Mgr. Košková Olga
Mgr. Kyzourová Eva
Mgr. Latková Alena /od 1.2. 2014/
Mgr. Lintner Marek
Mgr. Machová Lenka
Mgr. Mičanová Ludmila /do 31.1. 2014/

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

Mgr. Outlý Radek
Mgr. Pekočová Dana
PaeDr. Posedělová Marcela
Mgr. Jan Proll
Mgr. Přikrylová Zuzana
Mgr. Rosenfelderová Lucie
Mgr. Skolková Hana
Mgr. Šmídová Blanka
Mgr. Štádlíková Iva
Mgr. Švehlová Klára
Mgr. Švecová Dagmar
Mgr. Theinerová Monika
Mgr. Tlapáková Helena
Mgr. Vrbová Ivana
Mgr. Vybíralíková Lenka
Mgr. Zemková Renata
Pedagogická asistentka /1/
Mgr. Švehlová Klára – pedag.asist.

V průběhu roku došlo k organizační změně
= vedoucí učitelka Mgr., Bc. Jitka Vávrová
ukončila PP a na pozici vedoucí učitelky
byla
jmenována
Bc.
Michaela
Zámečníková.

Učitelky MŠ: /6/
Mgr., Bc. Vávrová Jitka – vedoucí učit.
MŠ / do ukončení PP dne 31.5. 2014/
Fillová Michaela, DiS
Bc. Kusová Zuzana
Vydrová Štěpánka
Bc. Marková Jana
Bc. Zámečníková Michaela - – vedoucí
učit. MŠ /od 1.6. 2014/

Školní jídelna: / 9 /
Dubská Milena
Dudová Ivona
Fraňková Marta
Jakešová Lenka
Kabelová Blanka
Kohútová Libuše
Marková Ladislava
Mrkvičková Jindřiška
Vaněčková Jana - vedoucí ŠJ

Školní družina:/ 6 /
Holubová Jana
Juříček Jakub
Líbalová Lenka
Trávníčková Hana
Turková Jana - vedoucí vychovatelka
Zelinková Jana

Provozní pracovníci: / 9 /
Marcel Vávra – školník / ukončení PP dne
31.5. 2014/
Kubíková Božena
Lopatářová Pavla
Vitáčková Jitka
Vitáčková Petra
Hroníčková Bohdana
Přemilová Monika / v MŠ/
Zemanová Jana / v MŠ / do 31.1. 2014 /
Jakešová M / v MŠ /od 1.2. 2014/

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
Zápis do prvních tříd pro nadcházející školní rok 2013/2014 proběhl na naší škole ve dnech
23. a 24. ledna 2013. Učitelé zapsali 98 dětí, všem žádostem o přijetí bylo vyhověno.
Vzhledem k tomu, že z toho bylo 16 žádostí o odklad, mělo tak v září nastoupit 82 dětí.
V průběhu pololetí 2 žáci z důvodu stěhování přišli na jiné školy. Ve školním roce 2013/2014
do 1. tříd tedy nastoupilo 80 dětí. Na základě těchto počtů a ve smyslu školského zákona č.
561/ 2004 Sb. jsme začali vyučovat ve třech paralelních prvních třídách.

1. A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
CELKEM

omluvené hodiny

3-stupeň z ch

2-stupeň z ch

Důtka ŘŠ

Důtka TU

napomenutí TU

Pochvala ŘŠ

Pochvala TU

Nehodnoceno

Neprospělo

Prospělo

Prospělo s V

Třída

1.pololetí 2013/14

neomluvené
hodiny

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného
stupně vzdělání

28
26
26
26
25
27
20
24
24
24
23
14
16
12
315
13
8
4
10
13
5
7
12
16
6
94

0
1
0
0
0
0
2
0
0
7
7
10
9
13
49
14
12
14
20
16
15
12
10
14
22
149

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
1
0
1
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
3
1
12
4
10
4
8
43
1
4
0
0
2
6
0
5
6
5
29

0
1
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1
7
1
0
0
3
2
3
4
4
7
1
25

0
1
1
0
4
0
4
1
0
9
2
9
1
8
40
4
0
5
5
3
5
7
6
1
9
45

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
2
6
1
0
2
3
2
0
2
4
1
5
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
3
1
0
2
1
0
1
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

402
672
869
673
608
782
575
753
769
933
1 130
516
819
695
10 196
861
687
1 059
1 355
1 498
826
1 264
931
979
1 435
10 895

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
6
0
6
35

409

198

9

0

72

32

85

26

12

3

1

21 091

35

klasifikace
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
nehodnoceno

616 žáků celkem
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
( 364 žáků )
( 252 žáků )
315 žáků
104 žáků
49 žáků
149 žáků
0 žáků
9 žáků
0 žáků
0 žáků

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

1.stupeň ZŠ
43 x
7x
40 x
6x
2x
0x
0x

Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny

2. stupeň ZŠ
29 x
25 x
45 x
20 x
10 x
3x
1x

10 196 hod
0 hod

10 895 hod
35 hod

1. A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
CELKEM

28
27
25
26
24
26
20
23
22
19
23
11
14
13
301
15
11
5
12
14
7
7
8
12
2
93
394

0
0
0
0
1
1
3
1
2
12
7
12
11
12
62
12
9
13
18
15
14
13
14
18
27
153
215

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
3
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
4
5
16
15
13
4
9
4
12
3
6
5
4
105
2
4
1
1
1
0
1
3
1
11
25
130

0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
3
1
2
11
1
2
0
2
8
6
3
2
6
1
31
42

1
2
0
0
0
0
0
2
1
1
5
5
2
9
28
2
9
0
4
9
8
2
9
4
6
53
81

0
0
2
0
1
1
1
0
0
0
0
4
1
4
14
2
1
2
4
4
6
4
4
0
0
27
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
2
3
3
1
0
1
1
12
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

676
922
903
627
603
463
898
694
533
1 217
1 244
607
822
871
11 080
1 399
760
883
1 628
1 398
1 085
1 705
1 083
2 437
2 547
14 925
26 005

neomluvené
hodiny

omluvené
hodiny

3-stupeň z ch

2-stupeň z ch

Důtka ŘŠ

Důtka TU

napomenutí
TU

Pochvala ŘŠ

Pochvala TU

Nehodnoceno

Neprospělo

Prospělo

Prospělo s V

Třída

2.pololetí 2013/2014

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
17
1
0
0
34
34

2. pololetí 2012/ 2013
klasifikace
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
nehodnoceno
výchovná opatření
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
napomenutí TU
důtka TU
důtka ředitele školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny

614 žáků celkem
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
( 365 žáků )
( 249 žáků )
301 žáků
93 žáků
62 žáků
153 žáků
2 žáci
3 žáků
0 žáků
0 žáků

1.stupeň ZŠ
105 x
11 x
28 x
14 x
2x
1x
0x

2. stupeň ZŠ
25 x
31 x
53 x
27 x
12 x
1x
1x

11 080 hod
0 hod

14 925 hod
34 hod

Přijímací řízení – školní rok 2013/2014
Budoucí studenti měli možnost otestovat si své zájmy, dovednosti a schopnosti
v předmětu „Svět práce“: Zde se žáci učili plánovat, organizovat a hodnotit informace a
využívat poradenské služby pro výběr vhodného povolání.
V průběhu roku měli žáci možnost zúčastnit se těchto akcí:
 září 2012 - návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 2013 - nejkomplexnější přehlídka
středního odborného a učňovského školství i klasických SŠ v ČR pro žáky 8. a 9. tříd
 od října 2013 – měli žáci v jednotlivých třídách k dispozici katalogy se všemi studijními a
učebními obory jak v rámci našeho regionu, tak v rámci blízkých okresů
 v průběhu roku – čtyřdenní projekt Technické školy k volbě povolání na VOŠ, SPŠ
automobilní a technické České Budějovice pro všechny žáky osmých ročníků
 listopad 2013 – probíhalo půldenní proškolení a testování žáků 9. tříd na Úřadě práce
v Českých Budějovicích (informační a poradenské centrum pro volbu povolání)
 v průběhu celého školního roku pravidelné konzultační hodiny s výchovným poradcem
Vlastní výsledky přijímacího řízení:
5. ročníky – osmiletá gymnázia - jedno kolo přijímacího řízení
Přihlášeno 15 žáků
Přijato 12 žáků, což představuje 80% úspěšnost

Vycházející žáci – 9. ročníky
Z důvodu legislativy při letošním přijímacím řízení na střední školy, kdy se opět vůbec
nekonaly přijímací zkoušky, ale pouze několik kol přijímacích řízení, se naši absolventi
všichni umístili, i když ne třeba na školu, o kterou původně projevovali zájem.
Při tomto systému již škola nemá bohužel zpětnou vazbu, na jaký druh střední školy se
naši absolventi nakonec nastoupili.
Shrnutí
 Žáci 1. stupně jsou již jako každoročně velmi dobře připraveni pro případné studium
na víceletých gymnáziích. Oproti předchozím letům počet zájemců o více letá gymnázia
je v procentuální normě.

Z letošního přijímacího řízení opět vyplývá úkol nadále vést žáky zejména 8. a 9. ročníků
k sebehodnocení a reálnému pohledu na své možnosti. Učit žáky uvědomit si nutnost
sebepoznání pro správnou volbu povolání a realisticky hodnotit své osobní zvláštnosti,
předpoklady, možnosti.
 pokračovat ve spolupráci s VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice =
seznamování všech žáků osmých ročníků se zaměřením školy
 Dále pokračovat v komplexní informovanosti žáků i jejich rodičů o možnostech dalšího
studia na středních školách.

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

8)

9)

VĚDOMOSTNÍ
ČESKÝ JAZYK okresní kolo 15. místo
NĚMECKÝ JAZYK – okresní kolo 6.místo /Lenka Jakešová/
LOGICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo 1. stupeň ZŠ– 11.,35., 39. místo
2. stupeň –25. místo
FINANČNÍ GRAMOTNOST - okresní kolo - 3.místo /tým Holub, Kollarczyk, Potiška/
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo –9. a 11. místo
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA.- okresní kolo – 16. a 18. místo
MATEMATICKÝ KLOKAN - zúčastnilo se celkem 438 žáků ve všech kategoriích:
3. třídy - CVRČEK - (129 žáků)
4. + 5. třídy - KLOKÁNEK - (101 žáků)
6. + 7. třídy - BENJAMIN (101 žáků)
8. + 9. třídy - KADET (107 žáků)
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo – 5. tř. - 8. a 11. místo
6. tř. - 15. místo
9. tř. – 13. místo
PYTHAGORIÁDA – okresní kolo – kateg.5 - 8. místo
DOVEDNOSTNÍ

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Výtvarná soutěž „Voda štětcem a básní (celostátní) - věcná cena /Eliška Sklenářová/
Výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ (krajské) - čestné uznání /M. Říhová, Š. Veselá/

VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ
POČÍTAČE a PROGRAMOVÁNÍ:
Mladý programátor - regionální kolo – kateg. A – 2., 3., 4.a 6. místo
- kateg. B - 2., 3. a 4. místo
celostátní kolo – kateg. A – 2., 3.,5. a 7. místo
- kateg. B - 3.,4., a 6. místo
Creative Baltie 2013
…
.- národní kolo

– kateg. A – 1. /Jan Koška 3.C/ a 3. /Jonáš Brodec 3.B/ místo
- kateg. B - 7. místo / Klára Nikitinská/
- kateg. C - 9.místo /Lucie Housková/

Baltie 2013 mezinárodní programátorská soutěž :
- národní kolo

– kateg. A – 1. a 2. místo
- kateg. B - 3. místo
- kateg. C - 5. místo
- mezinárodní kolo /Polsko =Řevnov/
- kateg. A (1.-3.tř.) - 1. /Jan Koška 3.C/, 2. /Alex Tušl 3.B/, 4.,15. a 25. místo
-kateg. B (4.-6.tř.) - 23. a 58. místo
- kateg. C (7.-9.tř) - 8. /Jiří Jindra 8.A/ , 21. a 41. místo

7. Prevence sociálně patologických jevů
Škola stále patří ke školám s minimálním množstvím případů řešených Odborem sociální
péče MM České Budějovice. Díky opatření MM (náměstka pro školství) = postup při řešení
absencí došlo ke snížení počtu žáků s velkou absencí.
Nevyskytovaly se zde problémy mezi různými komunitami, ve třídách se neobjevovaly
konflikty mezi žáky související s hrubou formou fyzické šikany. Řešili jsme vnitrotřídní
vztahy ve čtvrtých a sedmých ročnících, kde jsme cíleně spolupracovali na zlepšení
vzájemných vztahů mezi spolužáky za podpory programu PPP. Tyto aktivity jsme financovali
z projektu EU šablony.
Snahou naší školy je zabezpečit v odpoledních hodinách volnočasovou aktivitu dětí,
hlavně formou kroužků. Nejvíce byl žáky 1. stupně navštěvován kroužek angličtina s rodilým
mluvčím, vybíjená, grafika na PC, výtvarný a programování v Baltíku. U žáků druhého stupně
byly nejoblíbenější kroužky florbalu, volejbalu a programování. Žáci prvního stupně byli také
zapojeni v dalších kroužcích ve školní družině.
V rámci prevence sociálně patologických jevů si naše škola kladla a nadále klade tyto cíle:
 zprostředkovat více informací kolegům, získat je pro plnění minimálního PP
 zapojit co nejvíce dětí do volnočasových aktivit – pestrá nabídka zájmových kroužků
 rozvíjet osobnost žáka, posilovat jeho pozitivní vlastnosti

 diagnostikovat vztahy v problémových třídách a vhodnou formou reagovat na jejich
vylepšení
 zvýšit informovanost rodičů, zapojit je do problematiky prevence patologických jevů
 rozvíjet pozitivní sociální klima na naší škole
Aktivity školy v oblasti prevence:
Na škole je zřízena funkce metodika prevence (Mgr. Lukáš Faktor). Metodik ve
spolupráci s ředitelem seznamuje kolegy s náplní minimálního preventivního programu a
pokouší se je zaangažovat do jeho plnění. Ředitel zajišťuje spolupráci s rodiči (Sdružení
rodičů) a Radou školy v aktivitách v oblasti prevence sociálně patologických jevů a snaží se
získat jejich podporu, i finanční. Pravidelně kontroluje „schránku důvěry“ umístěnou
v budově školy a na webových stránkách školy, kde mohou žáci anonymně sdělit své případné
problémy.
Činnost metodika:
 sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, zajišťuje pravidelné
vyhodnocování Minimálního prev. programu a ze závěrů vyvozuje opatření pro další rok
 úzce spolupracuje s výchovným poradcem – paní Mgr. Libuší Jandovou, radí se při
řešení problémů, spolupracuje s okresním metodikem prevence – sl. Nýdlová
 informuje o vhodných preventivních aktivitách, které pořádají jiná odborná zařízení
Činnosti učitelů: 1. stupeň: ve 3., 4. a 5. třídě – vedení dětí ke správným postojům k
negativním návykům v životě lidí jevy: alkoholismus, kouření, drogy – s ohledem na věk
dítěte. Předměty nabízející vhodná témata: prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk
(kapitoly – zdraví člověka, správná výživa a životospráva, mezilidské vztahy – jsou
využívány učitelem pro nenásilnou informaci a orientaci. Někteří učitelé aktivně
v odpoledních hodinách vedou zájmové kroužky dětí.
učitelé: 2. stupeň: daná tématika je začleněna do některých předmětů:
 přírodopis: zdravý životní styl, účinky kouření, alkoholu, AIDS, pohlavně přenosné
choroby
 výchova ke zdraví - zdraví, zdravý životní styl, životospráva, režim dne, odpovědnost za
své chování a zdraví, sociální rizika zneužívání návykových látek, skryté formy a stupně
individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí;
formy sexuálního zneužívání dětí
 občanská výchova: práva dítěte, drogy, rasismus, intolerance, kriminalita, záškoláctví
 český jazyk: slohové práce na určité téma, větné rozbory z článků týkající se dané
problematiky
 výtvarná výchova: grafické zpracování vybraného tématu (odsouzení negativních jevů)
 tělesná výchova: snaha o získání dětí pro pohybovou aktivitu, jednání fair play, vliv
na zdraví, rozvíjení kladných vztahů pomocí sportovních akcí, kurzů
 někteří učitelé aktivně v odpoledních hodinách vedou zájmové kroužky dětí

Volnočasové aktivity:
 Soukromá škola sportu a gymnastiky - paní Bublíková (zaměřena na moderní
gymnastiku a aerobik, velký zájem u dětí z 1. stupně, velké úspěchy v republikových
kolech v pódiových skladbách)
 zájmové kroužky organizované školou a školní družinou
 zájmové kroužky a akce organizované DDM v Č. Budějovicích
 zájmové kroužky v areálu školy vedené externisty
Aktivity směrem k rodičům:
 získání rodičovské veřejnosti v dané problematice
 rodiče informováni na třídních schůzkách prostřednictvím třídních důvěrníků
 organizování informativních besed pro rodiče; letáky; internetové stránky školy
 zajištění návaznosti dalších institucí, které budou rodičům pomáhat a řešit (psycholog,
OPPP, dětský lékař, K-CENTRUM, Středisko výchovné péče, Modrá spirála, Poradna
drogové závislosti, atd.)
Spolupráce s ostatními odborníky:
 spolupráce s Krajským školním koordinátorem prevence
 spolupráce s Okresním metodikem prevence – sl. Pavla Nýdlová
 spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou – vyšetření problémových žáků,
 spolupráce se Střediskem výchovné péče
 spolupráce s oddělením sociální prevence MM České Budějovice
 spolupráce se sociálními kurátory
 spolupráce s Policií ČR
Propagace:
 zřízení centrální nástěnky, kde je propagován zdravý životní styl člověka, upozorněno
na nebezpečí užívání návykových látek, nezodpovědné chování – přenos viru HIV
- jsou zde uvedeny i adresy odborných zařízení, kde
se dostane dítěti odborné péče a pomoci
 zřízena schránka důvěry (trojrozměrná i virtuální na webu školy)
 internetové stránky školy – informace o akcích, prevenci, plánovaných přednáškách
 letáky

8. Informace o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Kulturní a výchovné akce ve škole:
- fotografování 1. st. + 6. tř.
- barevný podzim
- mikulášská besídka školy a ŠD
- výroba vánočního dárku = gelové svíčky
- Cesta do Betléma = pohádkové představení
- maškarní karneval ŠD
- účast ve výtvarných soutěžích dle zaměření

Kulturní a výchovné akce mimo areál školy:
- ZOO Hluboká
- Vzdělání a řemeslo 2013 - 8. a 9.tř.
- Výstava ovoce a zeleniny SOSVAZ - 9.tř.
- exkurse Horní Rakousko
- projektové dny = VOŠ a SPŠ automobilní a technická ČB
- muzeum čokolády (Tábor)
- návštěva planetária v ČB
- návštěva knihovny v Rožnově
- Malé divadlo: Sto roků prázdnin
- Jihočeské divadlo: Pošťácká pohádka
- muzikálové představení =Úděl osudu (Praha)
- výstava – Historie ČB
- návštěva Vědecké knihovny
- fotografování tříd
- exkurze = čistička odpadních vod v ČB
- Planeta 3000 – zeměpisná akce
- exkurze = Červené Blato
- poznávací zájezd Německo
- poznávací zájezd Anglie
- Fyzika u Samsona
Sportovní akce:
- plavecký výcvik / Borovany/ 1. – 2. tříd
- bruslařský kurs pro 4. tř.
- turnaj v minivolejbale
- pohár primátora
- turnaj ve florbalu okr. kolo
- košíková – okr. Kolo
- lyžařský kurs 7. tř. – Lipno n. Vltavou /Kramolín/
- volejbal 3+3 – okresní, krajské kolo
- turnaj ve vybíjené
- Mc Donald Cup – kopaná 4. - 5. tř. školní a okresní kolo
- E.ON – City Cup
- Pohár rozhlasu
- Olympiáda školy = stadion SKP
- lehtoatletický čtyřboj
- vodácký kurz 8.tříd
- turistický kurz 6. tříd na Kvildě
Studijní akce:
- AJ s rodilým mluvčím
- přednáška – sexuální výchova
- přednášky – zdravá výživa pro vybrané ročníky školy
- chemická soutěž (Praha)
- primární prevence = Beseda o alkoholu
- Protidrogová přednáška

- Projekty:
3. tříd - Olympijské hry; Den mraveniště
………4. tříd - Olympijské hry; AJ = Fashion show
5. tříd - Vesmír, Olympijské hry
6. tříd - NJ =Ich, Mein Traumzimmer, Meine Familie (tř.6.A)
- AJ = Our town
- Vzdělání 21 aneb úspěšný žák digitálního věku = čtyřletý celorepublikový
pilotní projekt – zapojení tabletů, interaktivní tabule a i-učebnic do běžné
výuky = pokračování v projektu
- ENVITECH = exkurze do Techmánie v Plzni
7. tříd..- Fyzika nás baví
8. tříd - Vzdělání 21 aneb úspěšný žák digitálního věku = čtyřletý celorepublikový
pilotní projekt – zapojení notebooků, interaktivní tabule a i-učebnic
do běžné výuky
- Fascinující fyzika
- testy KALIBRO ( Čj, AJ, M)
pro 3., 5., 7. a 9. ročníky
- olympiády: - logická olympiáda pro 1. a 2. stupeň
- český jazyk – školní, okresní
- dějepisná – školní, okresní, krajské
- německý jazyk – školní, okresní
…………… - anglický jazyk – školní, okresní a krajské kolo
- matematika – domácí, školní a okresní kolo, Klokan – mezinárodní soutěž,
Klokánek, Cvrček, Genius logicus – matematická soutěž,
Pythágoriáda – školní, okresní kolo
- finanční gramotnost – okresní kolo
- zeměpisná – školní a okresní kolo
- chemická – školní, okresní
- biologická – školní kolo a okresní kolo
- Počítače a programování- Baltík – Povltavské setkání (Č. Budějovice, Strakonice. Tábor)
- Creative Baltie 2013
- IT SLOT
- Bobřík informatiky
- Mladý programátor – regionální a celostátní kolo
- Baltík = Bílina
- Baltie 2014 mezinárodní programátorská soutěž:
- regionální kolo
- celostátní kolo
- mezinárodní kolo (Polsko)
- výtvarné soutěže: Lidice (Evropa ve škole),
Povodí Moravy +Polsko

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 gamblerství, drogám,
alkoholismu a kouření. Napomáhají rozvíjet a prohlubovat získané znalosti a vyplňují volný
čas našich dětí. V loňském roce pracovalo celkem 12 zájmových kroužků. V mimoškolní
době je vedli jednak naši učitelé a také externisté z řad rodičů a přátel školy.
Žáci školy měli dále možnost:
a) trénovat moderní gymnastiku – zajišťuje Soukromá škola gymnastiky a tance –
pí. Bublíkové
b) učit se hře na hudební nástroje a rozvíjet hudební vzdělání při ZŠU Piaristické
náměstí, která působí i v prostorách naší školy
c) účastnit se aktivit v kroužcích tance, volejbalu a florbalu při DDM v Č. B,
které probíhaly v naší tělocvičně.
Prezentace školy na veřejnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Účast při zavádění projektu „ Školní program“ = pilotní škola
Díky aktivitám a používáním IT techniky i v tomto školním roce opět získány čestné
tituly “ SMART škola“ a „Aktivní škola
Veškeré akce školy jsou denně prezentovány na webových stránkách www.zsroznov.cz
Statut: Fakultní základní škola – celoroční spolupráce s PF Č. Budějovice
Partnerská škola nakladatelství FRAUS
Propagace školy v rámci pokračování v duchu projektu Vzdělání21 = požívání
notebooků a tabletů ve výuce:
 odkazy na naše webové stránky jsou na portálech : www.vzdelani21.cz ,
ww.fraus.cz , www.modernivzdelavani.cz , www.avmedia.cz
 představení projektu Vzdělání21 na konferencích „Interaktivní výuka 21. století „
na řadě míst republiky
 zastoupení školy na propagačních materiálech fy FRAUS , AV Media IDV, které
působí v oblasti vzdělávání
Prezentace práce žáků školy v Jihočeském deníku v rámci projektu „Fyzika nás baví“

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a provedených kontrolách
V letošním školním roce nebyla provedena žádná inspekční činnost a ani žádná kontrola
ze strany ČŠI.

1)

(7.2. 2014) Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice

Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti stanovených zákonem č.187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Kontrolované období bylo od 1.4. 2011 do 31.12. 2013. Ke kontrole byly předloženy:
Mzdové listy za rok 2011,2012 a vyžádané za rok 2013, rekapitulace hrubých mezd za
kontrolované období, mzdové náklady – účet 521, pracovní smlouvy, podklady pro výpočet
náhrady mzdy a stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění.
Výsledek kontroly:
- V plnění povinností nemocenského pojištění byly zjištěny nedostatky:
- chybný vyměřovací základ nemocenské u pí. Lorencové a Hromádkové
- chybný vyměřovací základ peněžité pomoci v mateřství u pí. Hromádkové a
Kopsové
- Nesprávným navýšením vyměřovacího základu byl zjištěn přeplatek na pojistném
ve výši1 127 Kč u pí. Vandasové za měsíc prosinec 2013.
- V plnění povinnosti důchodového pojištění nebyly zjištěny nedostatky.
Vzhledem ke skutečnosti, že zjištěné nedostatky byly v průběhu kontroly okamžitě
odstraněny, opatření k nápravě se neukládá.

2)

(14.4. 2014) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích

Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených § 82 písm. 2b
zákona č.258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky. č.410/2005 Sb. v platném znění
ve vtahu k provozu mateřské školy.
Výsledek kontroly:
- kontrola provozního řádu
- počet zapsaných dětí 70 ve 3 třídách
- k dispozici šatny, hygienická příslušenství, samostatná jídelna pro 2 třídy, výdejna, zahrada.
- dokumentace předložena, přijímány pouze očkované děti
- výměna ložního prádla 1 x za 3 týdny (pere MŠ Papírenská)
-.pitný režim zajištěn po celý den, při pobytu dětí na zahradě je k dispozici barelová voda
„Šumavský pramen“„ = každé dítě má vlastní láhev nebo hrneček
Kontrola nezjistila žádné pochybení, a proto neuložila žádné opatření k nápravě.

10. Základní údaje o hospodaření školy – viz. Rozbory
hospodaření II. pol. 2012 a I. pol. 2013
V roce 2013 dosáhl na naší základní a mateřské škole objem státních finančních
prostředků výše 23 507 000,- Kč. Čerpání státních prostředků bylo po celou dobu dle plánu
vyrovnané a v průběhu celého roku nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Hospodářský výsledek za rok 2013 jsme vykázali jako vyrovnaný ve výši 0,- Kč.
Náklady na provoz Základní školy a Mateřské školy, L. Kuby 48, České Budějovice,
příspěvkové organizace dosáhly výše 11 069 384,30 Kč. Výnosy z činnosti školy byly
4 054 646,63 Kč, a tak příspěvek zřizovatele na její provoz činil 7 019 000,- Kč.
V rámci hospodaření s provozními prostředky v roce 2013 škola neporušila žádný
ze závazných ukazatelů. Díky úsporám v oblasti energií jsme vykázali nepatrný konečný
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 4 262,50 Kč, který nám byl zřizovatelem naší
příspěvkové organizaci ponechán a rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn.
Bližší informace o hospodaření školy jsou k dispozici u ředitele školy = viz Rozbory
hospodaření ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB za rok 2013.
V prvním pololetí letošního roku 2014 jako každoročně probíhalo čerpání obou
rozpočtů (státního i zřizovatele) dle stanoveného plánu bez větších problémů. Ve státním
rozpočtu doufáme, že bude čerpání jako vždy vyrovnané v průběhu celého roku.
Podrobnější informace o čerpání státních prostředků viz Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ,
L. Kuby 48, ČB - I. pol. 2014 k dispozici u ředitele školy.
Jako bohužel každoročně problémovější situace nastala v oblasti provozních prostředků,
kde z důvodu řady neplánovaných havarijních oprav / např. havárie střechy mateřské školy/
jsou nedostačující prostředky na plánovanou údržbu v závazném ukazateli „opravy a
udržování“.
Nejprve jsme na základě zkušeností z předchozích let přesunuli potřebné finance v rámci
tohoto ukazatele z méně potřebných akcí. Havárie střechy MŠ a hlavně další vícepráce
vzniklé při plánované rekonstrukci školní jídelny a pavilonu „staré budovy“ z dotačního
programu, které nejsou financovány z projektu EU zateplování objektu, velmi negativně
narušily plánované výdaje položky opravy a udržování.
Abychom vůbec uskutečnily nezbytné údržbové práce potřebné ke zdárnému provozu,
požádali jsme zřizovatele o posílení této části rozpočtu o 200 tisíc korun z vlastních
rozpočtových zdrojů = přesunutím financí z položky „energie“, kde dle předpokladu
vykážeme úsporu. Doufáme, že nám bude vyhověno.
Snad již ve II. pololetí letošního roku nedojde k již k žádné nepředvídané události,
abychom neporušili žádné závazné ukazatele a čerpání rozpočtu mohlo pokračovat dle plánu
s nulovým, případně nepatrně ziskovým hospodářským výsledkem
Podrobnější informace o dosavadním čerpání rozpočtu zřizovatele viz Rozbor
hospodaření ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB - I. pol. 2014 k dispozici u ředitele školy.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola nadále navazuje na předchozí čtyřletý projekt„Vzdělávání21 - úspěšný žák
digitálního věku“ (bližší informace: www.vzdelani21.cz ), který proběhl od září 2009
do června 2013 . Po dobu čtyř let probíhalo ověřovaní používání netbooků ve výuce ve škole i
v domácí přípravě počínaje 6. ročníkem ZŠ = tzv. “digitální třída“. Garantem tohoto
projektu byla Pedagogická fakulta UK Praha.
V loňském roce byl projekt sice zdárně ukončen, ale škola nadále pokračuje ve vizi
tohoto projektu v dalších ročnících na vlastní náklady. Notebooky byly nahrazeny tablety
s dokovací stanicí.
Naše škola úspěšně ukončila operační program podporovaný MŠMT a EU. Jedná se o
OPVK prioritní osy 1.4. Počáteční vzdělávání, oblasti podpory Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách. OPVK naší školy nesl název „Vzdělávání na ZŠ 21.
Století“.
V rámci udržitelnosti projektu naše škola neustále využívá pořízenou výpočetní a
prezentační techniku a vytvořené digitální materiály, které současně poskytla ostatním
školám prostřednictvím portálu MŠMT. Realizací projektu bylo dosaženo zkvalitnění a
zefektivnění výuky těmito procesy:
 metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků
 tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních
materiálů ve výuce (V průběhu školních roků 2010/2011; 2011/2012;2012/2013
učitelé vytvořili 1164 kusů DUM (digitálních učebních materiálů) použitelných na
interaktivních tabulích, jejichž ověření ve výuce již minulém školním roce
dokončeno, ale nyní dochází k jejich opětovnému využívání v každodenní výuce.
 Došlo také ke zlepšení vybavenosti tříd výpočetní a prezentační technikou.
V současné době máme i díky projektu ve škole celkem 29 interaktivních tabulí
SMARTBoard a asi 160 ks počítačů.
V letošním roce se žáci 2. stupně zapojili do dvouletého projektu ENVITECH = rozvoj
environmentálních a technických kompetencí žáků základních škol Jihočeského kraje,
pod záštitou agentury JAIP, financovaný z OPVK.
Hlavní cílem projektu je posílení zájmu žáků jihočeských základních škol o studium
přírodovědných a technických oborů a o stav životního prostředí. Budou vytvořeny metodiky
vzdělávacího modulu praktické výuky přírodovědných a technických předmětů s důrazem na
nacházení mezipředmětových vazeb. Během výukových a projektových dnů si žáci budou
moci vyzkoušet provedení vlastního pokusu, účastnit se pozorování zajímavého procesu,
vyzkoušet si práci s technikou, aktivně se zapojit do řešení vytipovaného odborného
problému. V rámci exkurzí by se žáci měli přesvědčit, že to, co se dnes učí, mohou skutečně
uplatnit v profesním životě.
…Projekt ovoce do škol – v rámci tohoto projektu žáci 1. stupně dostávají zdarma 1 x týdně
sezónní ovoce nebo zeleninu. Na naší škole je tento sortiment distribuován prostřednictvím
školní jídelny.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Naší snahou samozřejmě je, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli odborně způsobilí,
neustále se zlepšovali ve svém oboru, a co nejvíce předmětů bylo vyučováno aprobovaně.
Současně musíme plánovat rozvoj lidských zdrojů tak, aby personální obsazení učitelů
vyhovovalo našemu ŠVP „ Škola – základ života“.
Výhodou je, že jako „Fakultní základní škola“ úzce spolupracujeme s PF v Českých
Budějovicích, jejíž studenti na naší škole vykonávají odbornou praxi, a my si již dopředu
vybíráme potřebné doplnění kádru.
Z důvodu zajištění plné odbornosti a aprobovanosti zaměstnáváme požadované odborníky i na
zkrácený úvazek a zároveň jim umožňujeme pokračování ve studiu.
Všichni vyučující ZŠ jsou v současné době již plně kvalifikováni, v MŠ jedna učitelka
(Bc. J. Marková) dokončuje studium k získání odborné kvalifikace na PF v Českých
Budějovicích .
Studium k prohlubování odborné kvalifikace je otevřeno a doporučováno všem
vyučujícím. Samozřejmě vzhledem k potřebám školy a hlavně k rozvoji výuky na ZŠ podle
vlastního ŠVP „Škola – základ života“ ve všech ročních, budou mít některé oblasti dalšího
vzdělávání v letošním, ale i dalších školních letech prioritu. Také v MŠ umožňujeme
prohlubování kvalifikace ve vztahu k ŠVP „Korálek“.
Klademe hlavní důraz na další vzdělávání ICT. V současné době již všichni vyučující
denně pracují s počítači - komunikují s rodiči prostřednictvím programu „Bakalář“ a
využívají výukových programů a internetu, Tato oblast je u nás prioritní i z důvodu rozšíření
výuky výpočetní techniky dle ŠVP již od 3. ročníku a každodenním využíváním výpočetní
techniky v ostatních předmětech. Na škole již sedmým rokem denně pracujeme s
interaktivními tabulemi, které vyžadují, vzhledem k neustálým upgradům obslužných
programů, další a další proškolování.
Neustále pokračujeme ve vizi již ukončeného projektu digitální výuky = Vzdělávání21,
kde již nestačí pouze znalosti práce s PC a interaktivními tabulemi, ale přistupuje zde práce s
i-učebnicemi a i- cvičeními a obsluhou speciálních programů Classroom suite, Smart sync a
Smart responce zajišťující interaktivitu mezi učitelským PC a žákovskými netbooky a tablety.
Celoplošně byli učitelky 1. stupně proškoleni na nové metody výuky matematiky dle
prof. Hejného, neboť od školního roku 2014/15 budeme tento princip výuky podporovat ve
všech ročnících 1. stupně.
….Všichni učitelé se zúčastnily školení NIQES = elektronické systémy ČŠI, kde se mimo
jiné naučily prostřednictvím těchto nástrojů využívat a tvořit testové úlohy.
Samostudium v této oblasti bylo doplňováno celoročním pravidelným proškolováním
všech zainteresovaných učitelů ve spolupráci s firmami FRAUS a AV MEDIA zcela zdarma.
Velkou výhodou bylo a je, že všechna školení probíhala a probíhají přímo v prostorách naší
školy (řadu školení jsme pomáhali organizovat i pro jiné školy). Již tradičně jsme
spolupořadateli „Smart klubů“, kde si naši učitelé vyměňují zkušenosti s využíváním
výpočetní techniky ve výuce s kolegy z jiných škol.
Z ekonomických, ale hlavně organizačních důvodů pro zajištění řádné výuky jsme počty
zájemců na některé typy školení redukovali s tím, že absolventi školení své poznatky aktivně
předávali ostatním vyučujícím. Tímto způsobem jsme dosáhli při omezujících faktorech
financí a času maximální výtěžnosti. Z výše uvedených důvodů jsme vždy upřednostňovali

školení s lepší časovou ( a tím i ekonomickou) obslužností pořádaná v Č. Budějovicích, příp.
Jihočeském kraji.
Při větším zájmu o školení jsme se snažili pořádat další vzdělávání pedagogických
pracovníků přímo u nás na škole.
….Ředitel školy se pravidelně 2 x ročně zúčastňuje Valných hromad AŘZŠ ČR,
z nichž získané aktuální poznatky v oblasti školství pak předá ostatním vyučujícím a využije
je ve své řídící práci.
Mimo veškerá pořadí stálo další vzdělávání výchovné poradkyně (Mgr. L. Jandové),
metodika prevence (Mgr. L. Faktora) a koordinátorky ŠVP (Mgr. H. Tlapákové).
Jako obvykle v začátku školního roku proběhlo školení všech zaměstnanců
o novinkách v oblasti BOZP a PO.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V rámci programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit města
České Budějovice v roce 2013 se podařilo předložit projekt „Programování s Baltíkem“,
který byl realizován na podzim 2013 za účasti družstev z ostatních oblastí regionu.
„Příběhy bezpráví - člověk v tísni“ již sedmým rokem tento projekt pokračuje na
druhém stupni naší školy. Při besedách se žáky se probírají témata z minulosti, kdy se určité
skupině lidí dělo obrovské příkoří. Za pomoci metodických materiálů (brožury, CD, DVD) se
diskutuje například na téma: Holokaust; politické oběti 50 - tých let; atd.
Od května 2013 naše organizace stala pilotní školou, která ve spolupráci s firmou KDZ
Vizovice nadále ověřuje používání nového měřícího systému NeuLog zejména ve výuce
fyziky, ale i chemie a biologie. Naši učitelé tvoří metodické listy k pokusům s novými
měřícími přístroji a jako protislužbu škola získává další novinky NeuLog za zvýhodněnou
cenu.
…V průběhu školního roku 2013/2014 se naše organizace nadále pilotně ve spolupráci
s firmou ADANTE pokračuje v ověřování používání nového obslužného počítačového
programu „Školní program“ v běžném chodu školy. Program je zaměřen na sjednocení
všech dosud používaných informačních systémů ve školách (např. BAKALÁŘ, Strava.cz,
docházkový systém, Školní pokladna, stravovací automaty) v jeden funkční celek jak uvnitř
školy, tak směrem k žákům a jejich rodičům.
…Tvořivý učitel tvořivé informatiky projekt napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou
zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských
zdrojů. V rámci projektu se paní uč. Jandová a Zemková zúčastnily kurzů Tvořivé
informatiky s Baltíkem a Moderních metod výuky algoritmizace a programování v Baltie 4.
…Jsme partnerem projektu Fyzika nás baví, kdy za podpory Jihočeského deníku vybraní
žáci naší školy pod dohledem našeho pana uč. Prolla a pedagogů z katedry fyziky PF JčU

včetně materiální podpory provádějí jednoduché fyzikální pokusy, které jsou pak
popularizovány v denním tisku.
… projekt „Tvořivá matematika“ jeho cílem je podpořit rozvoj kompetencí učitelů v
oblasti čtenářské (ČG), matematické (MG) a počítačové gramotnosti (PG). Pro dosažení
tohoto cíle se projekt zaměří na volbu efektivních vyučovacích strategií/metod a jejich
implementaci do každodenního vyučovacího procesu učitelů. Zapojením do projektu škola
získá proškolené konzultanty v oblastech matematické, čtenářské a informační gramotnosti,
kteří budou mít nadhled nad danou problematikou. V roce 2014 na základě proškolení našich
učitelů v této problematice vznikne na naší škole školicí středisko pro oblast jihočeského a
západočeského kraje.
…V rámci programu města České Budějovice o podpoře technického vzdělávání se naše
škola zapojila do projektu Technické SŠ. Naše základní škola navázala spolupráci s VOŠ a
SPŠ automobilní a technickou v Českých Budějovicích. Každoročně se žáci 8. ročníků ve
čtyřech projektových dnech prakticky seznamují s učebními a studijními obory technického
zaměření vyučovanými na této škole. Cílem tohoto projektu je získat představu o technických
oborech, a tím zvýšit zájem o jejich studium.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Na naší škole v současné době již není zřízena odborová organizace ani jiná
organizace zaměstnanců.
Spolupráce s naším zřizovatelem – Statutárním městem České Budějovice je velmi
dobrá. Zřizovatel chápe rozvoj základního školství jako prioritu, a proto každoročně
vkládá nemalé prostředky do provozu školy a do zlepšování podmínek výuky a celkového
klima – vzhled školy, její vybavenost nábytkem a učebními pomůckami (počítače, notebooky,
dataprojektory, interaktivní tabule).
Jsme také vděčni za podporu rozvoje vzdělávání od Sdružení rodičů, které pomáhá
spolufinancovat dopravu a účast našich žáků na oblastních, okresních, celostátních a
mezinárodních soutěžích (zejména programovaní Baltík); plavání 1. a 2. tříd; lyžařský
výcvikový kurz; školy v přírodě. Za podpory Sdružení rodičů financujeme každoroční testy
Kalibro pro žáky 3.; 5.; 7.; 9. tříd. Tím je nám umožněno srovnávat výsledky výchovy a
vzdělávání našich žáků s ostatními školami a podporovat uvádění cílů ŠVP do praxe. Sdružení
rodičů dodává také finanční injekce na propagaci školy při zápisech do 1. tříd a soutěžích
organizovaných naší školou, spolufinancuje i doplnění knižního fondu do čtenářského klubu a
nákup učebních pomůcek a spotřebního materiálu na činnost kroužků.
Dlouhodobě spolupracujeme s PF JčU v Českých Budějovicích, kdy umožňujeme
odborné praxe studentů a recipročně získáváme nejnovější poznatky z oblasti pedagogiky a je

nám umožněno vyhledávat potenciální perspektivní mladé učitele. Díky této spolupráci jsme
získali čestný statut: Fakultní základní škola.
Již řadu let pokračuje spolupráce s knižním nakladatelstvím FRAUS, kterému jsme
dodávali určité recenze a postřehy z používání jejich učebnic a i-učebnic ve výuce. Jsme
partnerskou školou FRAUS, což nám přináší možnost zvýhodněných nákupů nových
učebnic a i-učebnic.
Projektu Vzdělání21 dal impuls ke spolupráci i s dalšími partnery tohoto projektu např.:
AV MEDIA, HP, HESPERIA, Microsoft, Intel, Moderní vyučování, AMV.
V rámci spolupráce s AV Media jsme díky aktivnímu rozvoji výuky na interaktivních
tabulích získali česný titul „SMART škola 2013“.
…V letošním roce jsme začali spolupracovat s IDV Praha, kterému vycházíme vstříc při
organizovaní DVPP z ostatních škol jihočeského kraje.

Zpracoval : Mgr. Miroslav K ů s
ředitel ZŠ a MŠ

V Českých Budějovicích

dne: 30. 9. 2014

