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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./ :

626 žáků
25 tříd (14 na 1. st. a 11 na 2. st.)
40 učitelů
69 zaměstnanců

Součásti školy: školní jídelna výběr ze dvou jídel / kapacita 650 jídel /denně /
mateřská škola/ 3 třídy = 70 dětí / od 1. 9. 2014 ŠVP „Čtyři království
aneb základní podmínky života“
školní družina / 7 oddělení = 212 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
MŠ
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 a MŠ, 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
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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 Jihočeskéč U university Č. Budějovice.
O
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 Náš vzdělávací program je v souladu s „ Rámcovým vzdělávacím programem“ a v
současné době již několik let realizujeme tento ŠVP ve všech ročnících školy.
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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 25 kmenových tříd také tři odborné učebny přírodovědných
předmětů (Ch, Př, F), dvě počítačové učebny, kovo a dřevodílnu, dvě tělocvičny, baletní sál,
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.
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Součástí školy je mateřská škola, kterou navštěvuje 70 dětí ve třech třídách. Tato
mateřská škola nově vznikla od 1. 9. 2011 rekonstrukcí v prostorách bývalé školní družiny. Děti
se zde vzdělávají dle ŠVP „Čtyři království aneb základní podmínky života“. Provozní doba
MŠ je od 630 do 1630 hod. MŠ má svůj samostatný vchod z ulice Boršovská, má svou vlastní
zahradu s herními prvky s bylinkovou zahrádkou. Pro svou pohybovou a sportovní činnost může
MŠ také využívat tělocvičnu a hřiště a ostatní venkovní areál školy. V moderně vybavených 3
třídách s výukovým nábytkem lze nalézt také interaktivní tabuli SMART Board a interaktivní
podlahu SMART Cube.
Další součástí školy je školní družina, která po dobu školního vyučování pracovala
v sedmi odděleních denně od 600 do 1630 hod. Školní družinu navštěvovalo 212 dětí. Již čtyři
školní roky čtyři oddělení školní družiny působí v nových prostorách, které jsme přestavěli
v dov areálu staré budovy školy z důvodu uvolnění původního působiště pro nově vzniklou
mateřskou školu. Další tři oddělení ŠD, pracující pouze v odpoledních hodinách, využívají ke své
činnosti kmenové třídy 1. stupně ZŠ ve staré budově. Pro vstup do ŠD žáci využívají bezkontaktní
čipy. Z důvodu bezpečnosti si rodiče své děti vyzvedávají prostřednictvím videotelefonů, které
jsou umístěné v každém oddělení ŠD.
Poslední součástí je školní kuchyně, odpovídající stávajícím hygienickým předpisům i
evropským normám. V jídelně s bezhlučnými jídelními sety si mohou žáci pochutnávat na

Naformátováno: Zarovnat do bloku,
Odsazení: První řádek: 0,75 cm

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
jednom ze dvou zvolených jídel, které si vybírají prostřednictvím internetu na portálu
www.strava.cz a nebo pomocí bezkontaktních čipů přímo ve ŠJ. Kapacita jídelny je 650 jídel
denně. Jídelna také připravuje svačiny a obědy pro mateřskou školu, kde se strava distribuuje ve
výdejně MŠ.
Od letošního školního roku se snažíme více propagovat zdravou výživu jednat zapojením do
projektu „Ovoce a zelenina do škol“, kdy žáci 1. stupně dostávají zdarma k obědu vždy jednou
týdně (vždy ve středu) ještě zeleninu nebo ovoce. My jsme tuto devizu rozšířili i na druhý stupeň
školy. Zároveň se snažíme doporučení vydané hygieniky o zvýšení podílu zeleniny, luštěnin,
alternativních potravin a snížení bílé mouky, uzenin a cukru v podáveném jídle ve ŠJ plnit téměř
na 100% důslednou přípravou jídelníčku. Dále se postupně snažíme naučit žáky na konzumaci
zeleniny a ovoce tím, že ke každému jídlu (mimo středy, kdy probíhá projekt „Ovoce a zelenina
do škol“) jsou denně podávány čerstvé zeleninové nebo ovocné saláty v libovolném množství.
V průběhu roku je vidět, že jejich spotřeba stoupá.
Naformátováno: Zarovnat do bloku

. Škola je kompletně zasíťována a připojena na vysokorychlostní internet a zároveň v
letošním školním roce byla dokončeno rozšíření řízená wifi síť do všech budov školy. Operační
systém na všech počítačích školy i na žákovských zařízeních byl modernizován na jednotný OS
Windows 10 Pro. Ve všech učebnách a kabinetech jsou počítače s výukovými programy a s
evidenčním programem BAKALÁŘ, jehož prostřednictvím po řadu let rodičům
zprostředkováváme elektronickou klasifikaci žáků, elektronickou třídní knihu a nově jsme
prostřednictvím „komens“ jsme začali elektronicky omlouvat žáky. Nově od letošního roku
souběžně s Bakalářem zkoušíme nový on-line evidenční program „Škola on – line“ (Rodiče si
mohou každý den v případě potřeby ověřit, zda jejich potomek je v daném okamžiku ve škole či
nikoliv, jaká byla probíraná látka, jakou má klasifikaci, jak se ve škole chová, atd.).
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, a to i těm, kteří nemají přímé doporučení PPP.
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, vizualizéry, interaktivní tabule, PC notebooky a
tablety.
V současné době používáme na škole již pouze jediný typ interaktivních tabulí – SMART
Board (již 33 ks) ve všech učebnách 1. stupně a 2. stupně včetně odborných učeben, ve ŠD i MŠ
a interaktivní projektory (1 ks) ve sborovně školy. Žáci 1. stupně i děti v MŠ dostali k dispozici
interaktivní stůl SMART Table.
Tato interaktivní výuka se již stala samozřejmostí pro všechny učitele i žáky. Díky této
vybavenosti interaktivními tabulemi, počítači a hlavně jejich aktivním využíváním již pátým
rokem smíme používat čestný název: „SMART škola“
Od roku 2006 jsme začali systematicky zavádět učebnice, PS a i-učebnice od firmy FRAUS
právě v návaznosti na využití dataprojektorů a interaktivních tabulí, netbooků a tabletů ve výuce.
V současné době tento ucelený systém výukových nástrojů využíváme již ve všech ročnících
školy. Na základě vzájemné spolupráce jsme již řadu let „Partnerskou školou nakladatelství
FRAUS“.
Před čtyřmi 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 žáků.
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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.)
Naformátováno: Zarovnat do bloku

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 tabletech 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.
Digitalizace pokračuje i na 1. stupni, kde se podařilo zakoupit dvě sady (vždy 16 ks)
mobilních notebooků pro učitele a žáky čtvrtých a pátých tříd. Žáci také mohou využívat
přednosti interaktivního stolu (SMART tablele).
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:
●
- havarijní oprava střechy a oken ve střešní části staré budovy
●
- havarijní oprava podlahy v podkroví staré budovy
- havarijní oprava záchodů ve 2. patře budovy školní jídelny
- havarijní oprava rozvodů topení v chodbě tělocvičny včetně montáže nových
dlažeb
- oprava herního povrchu v areálu MŠ – nový bezpečný měkčený povrch
SMART Soft
● oprava podlahy a dodávka nábytku do jednoho oddělení ŠD
- pokračování v opravě včetně otevírání dveří šaten školy a TV a docházkového
systému do ŠD
- vymalování a oprava olejových nátěrů chodeb u tělocvičny a ŠJ a oprava
●
výmalby ve třídách
- dodávka nových vestavených skříní do tříd 2. stupně a zamykatelných skřínek pro žáky
6. C třídy, a tím vytvoření další kmenové učebny
●
- oprava podlahy a dodávka nového nábytku do kabinetu přírodopisu
●

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:
- vytvořit další kmenovou učebnu
- realizovat na školním hřišti úpravu umělého povrchu na atletickém oválu
- opravit venkovní plochy v části dětského hřiště MŠ
- pokračovat v opravách nevyhovujících dlažeb na chodbách
- realizovat opravu dívčích i chlapeckých záchodů v přízemí hlavní budovy
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- pokračovat v opravě chodníků v areálu ZŠ
- z důvodu bezpečnosti upravit přestávkový dvůr
- nadále pokračovat v modernizování PC stanic, dokoupit další interaktivní tabule
do MŠ a ŠD
- pokračovat v opravách a výměně školního nábytku
- opravit podlahy v tělocvičnách školy
- rekonstrukce školního hřiště
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
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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.
Všichni učitelé a žáci denně využívají internet ve výuce, který také používáme i při
spolupráci s rodiči prostřednictvím Školního programu /obsahuje evidenční programem ŠOL
(škola on-line), z něhož využíváme modul třídní kniha, elektronickou klasifikaci žáků a
prostřednictvím el. ŽK omlouváme žáky; dále zahrnuje Stravu.cz; Školní mléko; svačinový
automat; docházkový systém a Školní pokladnu/).
V tomto programu kromě přehledu známek, učiva a docházky mohou si žáci také on-line
objednávat prostřednictvím internetu stravu, pokračujeme ve zlepšování docházkového systém
u jak pro ŠD tak i školu. Zákonní zástupci dále mohou svým dětem také on-line zpřístupnit
stravovací automat, ve kterém žáci kromě dotovaného mléka mohou získat zdravou výživu
na svačiny.
Další velmi dobrou on – line aplikací je „školní pokladna“, 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
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Tým pracovníků školy se skládá z vedení školy, pedagogických pracovníků = učitelů/lek/ na
úseku základní a mateřské školy a pedagogických pracovníků = vychovatelů/llek/ ve školní
družině. Ve škole pracovali dva pedagogičtí asistenti. 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.

Organizační řád ZŠ a MŠ – schéma

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

Ředitel
Zástupce ředitele
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň

Vedoucí vychov. ŠD
Vychovatelky ŠD

Vedoucí učitelka MŠ
Učitelky MŠ
Pracovník přímé obslužné péče MŠ

Účetní
Finanční referent
Školník
Uklízečky

Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
Kuchařky
K

Pomocné síly

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.

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
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/:
Užší vedení školy se schází operativně téměř denně.

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

Širší vedení školy: kromě užšího vedení sem patří:
● Výchovná poradkyně
● Koordinátorka SPJ
● Koordinátorka ŠVP
● Vedoucí učitelka MŠ
● Vedoucí vychovatelka
● Vedoucí školní jídelny
● Školník
Širší vedení se schází operativně dle potřeby projednání důležitých úkolů nepravidelně –= s
svolává ŘŠ dle potřeby.

Učitelé/lky/ ZŠ: / 35 /
Mgr. Adamčíková Petra
Mgr. Anderlová Eva
Mgr. Broukalová Jana
Mgr. Bučková Renáta
Mgr. Brichová Táňa
Mgr. Březinová Hana
Mgr. Březinová Marie
Mgr. Čermáková Vladislava
Mgr. Figallová Milada
Mgr. Hanousková Ivana
Mgr. Hejnová Eva
Mgr. Hromádková Andrea
Mgr. Jandová Libuše -- výchovný .
poradce
Mgr. Kopsová Michaela
Mgr. Košková Olga
Mgr. Kvitová Taťána
Mgr. Kramár Milan
Mgr. Kyzourová Eva
Mgr. Latková Alena

Mgr. Lintner Marek
Mgr. Outlý Radek
Mgr. Pekočová Dana
Mgr. Pilečková Irena
Mgr. Polomisová Vladimíra
PaeDr. Posedělová Marcela
Mgr. Rosenfelderová Lucie
Mgr. Skolková Hana - koordinátor SPJ
Mgr. Šmídová Blanka
Mgr. Štádlíková Iva
Mgr. Švehlová Klára
Mgr. Švecová Dagmar
Mgr. Theinerová Monika
Mgr. Tlapáková Helena - koordinátor ŠVP
Mgr. Vybíralíková Lenka
Mgr. Zemková Renata
Pedagogičtí asistenti /2/
Mgr. Radim Pecha
Mgr. Švehlová Klára
Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0
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Učitelky MŠ: /5/
Bc. Zámečníková Michaela – ved. uč. MŠ
Bc. Fillová Michaela, DiS
Nováková Magdalena
Bc. Marková Jana
Šímová Ilona

Školní družina:/ 7 /
Turková Jana – vedoucí vych.
Bc. Helebrantová Markéta
Janošová
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Bc. Juříček Jakub
Postlová Daniela - vedoucí ŠJ
Mgr. Kašpárková Eva
Vacková Miroslava
Líbalová Lenka
Zelinková Jana
Provozní pracovníci: / 8 /
David Jan – školník
Školní jídelna: / 10 /
Koubová Monika
Dubská Milena
Nováková Iveta
Dudová Ivona
Vitáčková Jitka
Jakešová Lenka
Vitáčková Petra
Kabelová Blanka
Hroníčková Bohdana
Kohútová Libuše
Přemilová Monika /v MŠ/
Marková Ladislava
Jakešová Marie /v MŠ /
Megová Nikola
Mrkvičková Jindřiška

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
Zápis do prvních tříd pro nadcházející školní rok 2015/2016 proběhl na naší škole ve
dnech 22. a 23. ledna 2015. Předpokládali jsme, že bude cca 100 žádostí a že budeme vzhledem
ke každoročním odkladům otevírat 3 třídy s celkem maximálně 84 žáky, tj. 28 dětí na třídu.
Kritéria byla stanovena takto:
1) Děti z obvodu školy
2) Děti z Českých Budějovic
3) Žáci, kteří i z jiných obvodů, kteří již mají ve škole sourozence
4) Ostatní žáci z jiných obvodů a cizích obcí
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Učitelé zapsali 102 dětí, všem žádostem o přijetí dětí z obvodu bylo vyhověno. Vzhledem
k tomu, že z toho bylo 17 žádostí o odklad, mělo tak v září nastoupit 85 dětí. V průběhu pololetí
5 žáků z důvodu stěhování přišli na jiné školy. Ve školním roce 2015/2016 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.

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného
stupně vzdělání
1. pololetí 2015 - 16
klasifikace:

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
nehodnoceno

429
181
11
5

žáků
žáků
žáků
žáků
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Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
Celkem:

1. pololetí 2015/16

žáků celkem = 626

S
vyznamen
áním
Prospělo

Neprospěl Nehodnoc Neklasifi
o
eno
kováno

28
26
26
26
25
24
25
24
22
21
20
21
13
15
16
8
12
10
8
11
8
10
3
10
17
429

0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
4
3
11
8
8
19
16
13
15
12
12
8
16
16
12
181

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
1
1
1
2
0
11

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

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

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

52
12
65
31
10
1
0

22 471 hod
2 hod

x
x
x
x
x
x
x

Uvol
něno
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4

Uznáno Průměr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1,04
1,02
1,09
1,07
1,14
1,13
1,19
1,23
1,24
1,61
1,36
1,42
1,84
1,69
1,71
1,68
1,83
1,73
1,51
2,07
1,77
1,48
1,39
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2. pololetí 2015 -16
klasifikace: prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
nehodnoceno

Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
Celkem:

425 žáků
192 žáků
…
…… 3 žáci
5 žáků

Hodnocení tříd za 2. pololetí 2015_16

žáků = 625

S
vyznamená
ním
28
26
26
26
25
23
25
23
22
22
19
21
11
15
16
7
13
8
12
12
8
9
4
9
15
425

Uvolně
no
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
4

Prospělo
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
5
3
14
8
9
20
15
15
13
11
13
9
15
19
14
192

Nepros
pělo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3

výchovná opatření
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
napomenutí TU
důtka TU
důtka ředitele školy

Neklasi
Nehodn fikován
oceno
o
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

179
46
52
45
16

x
x
x
x
x

Uznáno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Průměr
1,01
1
1
1,05
1,01
1,06
1,12
1,19
1,13
1,16
1,23
1,19
1,56
1,45
1,44
1,9
1,67
1,86
1,74
1,88
1,77
1,53
2,11
1,8
1,59
1,42
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2. stupeň z chování
0 x
3. stupeň z chování
1 x
Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny

37 611 hod
59 hod
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Přijímací řízení – školní rok 2015/2016
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:
● říjen 2015 - návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 2015 - nejkomplexnější přehlídka
● středního odborného a učňovského školství i klasických SŠ v ČR pro žáky 8. a 9. tříd
●
od října 2015 – 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 – dvoudenní projekt Technické školy k volbě povolání pro všechny žáky
8. ročníků na VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice
● listopad 2015 – 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 11 žáků
Přijato 10 žáků, což představuje 90% 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 víceletá 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
●
●
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Dále pokračovat v komplexní informovanosti žáků i jejich rodičů o možnostech dalš ího
studia na středních školách.

Nejlepší výsledky žáků školy v soutěžích a olympiádách:
VĚDOMOSTNÍ
1) ČESKÝ JAZYK - okresní kolo - 20. místo
- literární soutěž Jihočeské vědecké knihovny - mezi 10 nejlepšími
2) ANGLICKÝ JAZYK – okresní kolo - 5.místo
3) LOGICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo 1. stupeň ZŠ–1. a 14. místo
2. stupeň – 8.; 11.; 24. a 28. místo
4) FINANČNÍ GRAMOTNOST - okresní kolo - 1.místo
- krajské kolo - 4-místo
5) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo –13. místo
6) MATEMATICKÝ KLOKAN - zúčastnilo se celkem 435 žáků ve všech kategoriích:
3. třídy - CVRČEK - (125 žáků)
4. + 5. třídy - KLOKÁNEK - (122 žáků)
6. + 7. třídy - BENJAMIN (91 žáků)
8. + 9. třídy - KADET (97 žáků)
7) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo –
5. tř. – 2.- 6. místo
8. tř. - 26. místo
9. tř. – 16. místo
- krajské kolo
9. tř. - 47. místo
8) PYTHAGORIÁDA – okresní kolo – kateg.5 - 4. -10. místo /O.Kočka, J.Koška/
VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ
POČÍTAČE a PROGRAMOVÁNÍ:
Programování v programovacích jazycích - krajské kolo - 2. místo /Matyáš Hronek/
5. místo / Jan Koška/
6. místo/Adam Staes/
Mladý programátor -

Creative Baltie 2015
… - mezinárodní kolo

celostátní kolo

– kateg. A – 1., 2., 6., 8., 11. a 13. místo
- kateg. B - 5. a 7. místo
- kateg. C – 4. a 5. místo

- kateg. A - 5. místo /Ondřej Ryjáček /
- kateg. B - 1. místo / Matyáš Hronek/
- kateg. C - 5. místo /Adam Staes/
IT SLOT – národní kolo
3000 soutěžících – 8. místo /Jan Zemko/;
35. místo /Dominik Šafka/
Baltie 2015 mezinárodní programátorská soutěž :
- národní kolo – kateg. A – 1. , 2. , 6. a 7.místo
- kateg. B - 1., 4., 6. a 10. místo
- kateg. C - 4., 8. a 16. místo
- mezinárodní kolo /Polsko = Varšava/

Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Times New Roman, 12 b.

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
- kateg. A (1. - 3. tř.) - 4. místo /Daniel Stránský/ a 12. místo/ Daniel Petrů/
-kateg. B (4 .- 6. tř.) - 1. místo /Matyáš Hronek/, 3. místo / Jan Koška/, 24. a 28. místo
- kateg. C (7 .- 9. tř) - 4. místo /Jakub Haymann/ a 14. místo /Adam Staes/
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- Festival NaturVision = účast žáků na výtvarné soutěži – téma „Máme rádi zvířata“
- tři žáci získali ocenění
UMĚLECKÝ TANEC
- mistrovství ČR 2015
1. místo + talent jihočeského kraje / Tereza Nejedlá/
- mistrovství Evropy 2014 a 2015 2. místo / Tereza Nejedlá/
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ žáků 1. stupně - jihočeský kraj – 2. místo
SPORTOVNÍ
- nejlepší jihočeský sportovec do 15let - 3. místo /Vanda Dorčáková a Nela Novotná/
kategorie družstev
- 2. místo /Dorčáková, Novotná, Horká, Prieglová,
Kubešová/
- sportovní gymnastika – mistrovství ČR 2016
-1. místo /Klára Horká/
- volejbal - okresní kolo – 2. místo
Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0
cm

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, pátých, sedmých a osmých ročnících, kde jsme cíleně spolupracovali na zlepšení
vzájemných vztahů mezi spolužáky za podpory programu PPP.
Největší problémy v průběhu roku se objevily ve třídě 4. C, které narůstaly i vinou
nedůsledné práce TU. Chování žáků zde přerostlo ve skrytou šikanu, kterou jsme řešili ve
spolupráci s PPP v Českých Budějovicích. Jejich monitoring a screening nám pomohl odhalit
agresory. Vzniklou situaci jsme díky liknavosti TU bohužel řešili až v závěru roku organizačními
opatřeními a jednáním s rodiči zúčastněných žáků. Od nového školního roku dojde k výměně TU,
rozdělení agresivních žáků do paralelních tříd a důslednější kontrole chování těchto žáků.
Snahou naší školy je zabezpečit v odpoledních hodinách volnočasovou aktivitu dětí,
hlavně formou kroužků. Nejvíce byl žáky 1. stupně navštěvován kroužek keramika, angličtina
s rodilým mluvčím, Cambridge AJ, vybíjená, grafika na PC, výtvarný a programování v Baltíku.
U žáků druhého stupně byly nejoblíbenější kroužky volejbalu, basketbalu 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, naučit je včas rozpoznat vznikající negativní vlivy
➢ zapojit co nejvíce dětí do volnočasových aktivit – pestrá nabídka zájmových kroužků
➢ rozvíjet osobnost žáka, posilovat jeho pozitivní vlastnosti
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➢ 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. Hana Skolková). Zároveň byla
nově zavedena pozice speciálního pedagoga (Mgr. Hana Kloudová) s cílem pomáhat zlepšit
kvalitu kultury školy, zejména pak zlepšit pomoc pro žáky a jejich zákonné zástupce při
odstraňování školního neúspěchu, při vyčlenění jedince ze třídního kolektivu, a nebo při
nevhodném chování žáka.

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:
0,25 cm
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Metodik prevence ve spolupráci s ředitelem, výchovnou poradkyní a speciální pedagožkou
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 preventivního. 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
➢spolupracuje se speciální pedagožkou Mgr. Hanou. Kloudovou
➢informuje o vhodných preventivních aktivitách, které pořádají jiná odborná
zařízení
➢objednává a zajišťuje pro žáky vhodné preventivní programy a v případě
vzniklých problémů i programy nápravné
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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)
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➢

tělesná výchova: snaha o získání dětí pro pohybovou aktivitu, jednání fair play, vliv na
zdraví, rozvíjení kladných vztahů pomocí sportovních akcí, kurzů

Spolupráce s ostatními odborníky:
➢ spolupráce s Krajským školním koordinátorem prevence
➢ spolupráce s Okresním metodikem prevence – sl. Pavla Nýdlová
➢ spolupráce s Pedagogicko -psychologickou poradnou ČB – vyšetření problémových žáků,
➢ spolupráce se Střediskem výchovné péče ČB
➢ spolupráce s oddělením sociální prevence MM České Budějovice
➢ 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:
- barevný podzim = barevný týden v 1. třídách
- Halloween
- mikulášská besídka školy a ŠD
- výroba vánočního dárku = gelové svíčky
- minimální preventivní program 4.;5., 6. a 8. tříd
- sběr starého papíru
- maškarní karneval ŠD
- účast ve výtvarných soutěžích dle zaměření
Kulturní a výchovné akce mimo areál školy:
- návštěva Hasičského záchranného sboru v Č. Budějovicích = 3. třídy
- Vzdělání a řemeslo 2015 - 8. a 9. tř.
- výstava ovoce a zeleniny SOSVAZ - 9. tř.
- projektové dny = VOŠ a SPŠ automobilní a technická ČB
- návštěva Jihočeské vědecké knihovny
- dopravní soutěž 1. stupně
- adventní Vídeň – vybraní žáci 8. a 9. tříd
- Tříkrálová sbírka
- fotografování tříd
- exkurze = čistička odpadních vod v ČB
- Planeta 3000 – zeměpisná akce
- poznávací zájezd Anglie – výběr žáků 2. stupně
- návštěva Zdravotnické záchranné služby jihočeského kraje v ČB – žáci 3. a 5. tříd
- poznávací zájezd Linec /Rakousko/
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Sportovní akce:
- plavecký výcvik 1. - 2. tříd / Č. Budějovice /
- turnaj v mini volejbalu
- pohár primátora
- turnaj ve florbalu okr. Kolo
- kurz bruslení 3. – 5. tříd
- lyžařský kurs 7. tř. – Lipno n. Vltavou /Kramolín/
- volejbal 3+3 – okresní, krajské kolo
- Mc Donald Cup – kopaná 4. - 5. tř. - školní a okresní kolo
- Pohár rozhlasu
- atletická olympiáda školy = stadion SKP
- lehkoatletický čtyřboj
Studijní akce:
- AJ s rodilým mluvčím
- přednáška – sexuální výchova
- přednášky – zdravá výživa pro vybrané ročníky školy
- protidrogová přednáška
- projekty:
Krajem krále Artuše – týdenní pobyt vybraných žáků v jižní Anglii
4. a 5. tříd – Město snů
5. tříd - Česká republika
NJ ..- Ich, Mein Hob, Ausflug nach Passau
6. – 9. tříd – projekt EDISON = týden setkávání se zahraničními studenty
8. tříd - Vzdělání 21 aneb úspěšný žák digitálního věku = čtyřletý celorepublikový
pilotní projekt – zapojení tabletů, interaktivní tabule a i-učebnic do běžné
výuky = pokračování v projektu
- Technické ZŠ = projektové dny na SOŠ automobilní
- certifikáty YLE Starters, Movers a Flyers = Cambridge angličtina
- testy KALIBRO (ČJ, AJ, M, ekonomické dovednosti) pro 3., 5., 7. a 9. ročníky
- - olympiády:
- logická olympiáda pro 1. a 2. stupeň, krajské a národní kolo
- český jazyk – školní, okresní
- dějepisná – školní, okresní,
- německý jazyk – školní, okresní
- anglický jazyk – školní, okresní
- matematika – domácí, školní a okresní kolo, Klokan – mezinárodní soutěž,
Klokánek, Cvrček, Genius logicus –
matematická soutěž,
Pythagoriáda – školní, okresní kolo
- finanční gramotnost – okresní a krajské kolo
- zeměpisná – školní
- chemická – školní a celostátní kolo
o

Počítače a programování- Baltíkoviny
- Baltík – Povltavské setkání (Č. Budějovice, Strakonice, Praha)
- Creative Baltie 2015
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- IT SLOT
- Bobřík informatiky
- Vánoce s Baltíkem
- Mladý programátor – regionální a celostátní kolo
- Baltie 2015 mezinárodní programátorská soutěž:
- regionální kolo
- celostátní kolo
- mezinárodní kolo (Polsko)
Dovednostní akce:
-

Festival NaturVision = účast žáků na výtvarné soutěži – téma „Máme rádi zvířata“
Soutěž s panem Popelou = sběr druhotných surovin

Naformátováno: Zarovnat do bloku
Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Times New Roman, 12 b.

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 (např. jazykové, programování v
„ Baltíku“, grafika na PC, keramika, sportovní aj.) vedených pracovníky školy. 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
a)

náměstí, která působí i v prostorách naší školy

c) účastnit se aktivit v kroužcích volejbalu a basketbalu při DDM v Č. B,
b)
c)
d)

které probíhaly v naší tělocvičně.

d) zdokonalit své sebeovládání v kroužku karate
e) zapojit se do práce v šachovém kroužku nebo náboženství

Prezentace školy na veřejnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Účast při pokračování 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
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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
7. Spoluorganizování inspirativních sekávání s řediteli a učiteli ostatních škol v regionu =
představování dobrých nápadů a využívání IT techniky ve výuce.
8. Propagace školy v rámci „Klubu aktivních ředitelů“ =- pořádání SMART Klubů klubů =
prezentace
… využívání IT techniky ve výuce a v běžné každodenní práci školy
●

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a provedených kontrolách

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0
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1) (21.9. 2015) Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Předmětem kontroly je dodržování předpisů a celkový stav BOZP na pracovišti. Byly
kontrolovány tyto oblasti:
● Personální zajištění úkolů BOZP = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Školení a poučení = nápravná opatření a doporučení : žádná
● Roční prověrky BOZP podle ZP = nápravná opatření a doporučení : žádná
● Zákaz kouření = je dodržován
● Školní úrazy = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Pracovní úrazy = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Dodržování stanovených pracovních podmínek = nápravná opatření a doporučení:
žádná
● Pracovně lékařské služby = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Kategorizace prací = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Provozní řády = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Prevence rizik = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Osobní ochranné pracovní prostředky = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Revize a kontroly = nápravná opatření a doporučení: žádná
● Kontroly kontrolních orgánů = jsou prováděny (OOVZ, zřizovatel, ČŠI, OSSZ)
● Vedení agendy BOZP = úplná a odpovídá platným předpisům BOZP
● Fyzická kontrola pracoviště = objekt v současnosti bez závad
Závěr: Opatření k nápravě nebyla uložena.
2) ( 21.1. a 17.2. 2016) Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát
Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm.d) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání
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(školský zákon), ve znění pozdějších předmětů - organizace zápisu k povinné školní docházce dle
§ 46 odst. 1: ŠZ
● Stanovení místa a doby zápisu do 1. roč. ZŠ = nebylo zjištěno porušení právního
předpisu
● Poskytnutí informací zákonnému zástupci dítěte o možnosti odkladu povinné školní
docházky dle§ 37 odst. 2 ŠZ = nebylo zjištěno porušení právního předpisu
● Přednostní přijetí žáků ss místem trvalého pobytu v příslušném školním obvodu do
výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku dle § 36 odst. 7 ŠZ =
nebylo zjištěno porušení právního předpisu
Závěr: Kontrola nezjistila žádné pochybení, a proto neuložila žádné opatření k nápravě.

3) (19. 5. 2016) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených § 82 písm. 2b zákona
č.258/2000 Sb., nařízení ES č. 178/2002 a nařízení ES č.852/2004, vyhl. č. 137/2004
v platném znění ve školní jídelně:
● Informace o alergenech v jídelníčku = jsou zapsány formou čísel alergenů včetně
seznamu alergenů
● Dietní jídla = nejsou připravována
● Teploty v chladících a mrazících prostorách = jsou v normě, zboží uloženo dle
pokynů dodavtelů
● Dodržování hygienických a technologických norem = v pořádku
● Skladba jídel = ŠJ připravuje pokrmy dle zásad nutričního doporučení
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Závěr: Kontrola nezjistila žádné pochybení, a proto neuložila žádné opatření k nápravě.
4) (24. 2. 2016 - 10.8. 2016) Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
A)a)
Předmětem administrativní kontroly byly doklady předložené v závěrečné
monitorovací zprávě projektu ROP „ Modernizace učebny chemie podporující zvýšení
kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB“ dodané spolu se žádostí o
platbu. Kontrola zahrnovala období 17. 6. 2014 – 30. 7. 2015.

● V průběhu kontroly byly zaslány dvě výzvy k doplněn údajů závěrečné monitorovací
zprávy = uvedená zjištění byla formálního charakteru a nedostatky byly odstraněny
v daném termínu
B)b)
Předmětem fyzické kontroly bylo porovnání stavu učebny chemie deklarovaného
v monitorovací zprávě se stavem skutečným.

● Při fyzické kontrole nebylo identifikováno žádné zjištění.
Závěr: Nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by vedly ÚRR JZ ke krácení způsobilých
výdajů.
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10. Základní údaje o hospodaření školy – viz. Rozbory
hospodaření II. pol. 2015 a I. pol. 2016
V roce 2015 dosáhl na naší základní a mateřské škole objem státních finančních
prostředků výše 26 300 379,- 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 2015 jsme vykázali jako vyrovnaný ve výši 0,- Kč.
Náklady na provoz Základní školy a Mateřské školy, L. Kuby 48, České Budějovice,
příspěvkové organizace v roce 2015 dosáhly výše 11 482 709,11 Kč. Výnosy z činnosti školy
byly 4 295 857,88 Kč, a tak příspěvek zřizovatele na její provoz činil 7 188 290,- 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 1 438,44 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 2015.
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V prvním pololetí letošního roku 2016 jako každoročně probíhalo čerpání obou
rozpočtů (státního i zřizovatele) dle stanoveného plánu bez větších problémů. Určitá mzdová
rezerva je ponechána na zvýšené čerpání nákladů dovolených. Oproti plánu jsou větší náhrady za
pracovní neschopnost. 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. 2016 k dispozici u ředitele školy.
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Také náklady na provoz z prostředků zřizovatele se jako vždy snažíme čerpat dle
plánu, a proto je v řadě ukazatelů je rozpočet naprosto vyvážený, např. spotřeba potravin, mzdy a
náhrady z mezd, ostatní služby a odpisy.
Velký nepoměr v čerpání položky „opravy a udržování“ je jako každoročně způsobem tím,
že, největší náklady budou v průběhu hlavních prázdnin. Výše této položky oproti plánu bude
bohužel nedostačující vzhledem k neplánované havarijní opravě střechy staré budovy ve výši cca
190 000,- Kč. Zatím se snažíme tento neplánovaný výdaj kompenzovat z vlastních zdrojů
omezením čerpání v položkách spotřeby materiálu a energie, ale zároveň jsme o tomto problému
informovali zřizovatele s tím, že budeme žádat navýšení rozpočtu v této položce z finanční rezervy
města.
Nižší spotřebu zatím vykazujeme v čerpání energií (zejména u elektřiny a vody) úspora tepla
je způsobena mírnou zimou a větším rozsahem zateplení oproti minulému roku.
Daleko nižší čerpání je zatím také v položce „spotřeba materiálu“, ze které bude daleko více
čerpáno v průběhu letních měsíců z důvodu vybavování tříd nábytkem a pomůckami.
VVýnosy nejsou nikde v propadu, jejich nerovnoměrný zvýšený příjem je způsoben různou
etapizací v rámci roku.
Podrobnější informace o dosavadním čerpání rozpočtu zřizovatele viz Rozbor hospodaření
ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB - I. pol. 2016 k dispozici u ředitele školy.
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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.
Ačkoliv byl projekt již zdárně ukončen, naše škola nadále pokračuje ve vizi tohoto
projektu v dalších ročnících na vlastní náklady. Notebooky byly nahrazeny tablety s dokovací
stanicí.
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Projekt „Ovoce do škol“ – v rámci tohoto projektu žáci 1. stupně dostávají zdarma od SZIF
1 x týdně sezónní ovoce nebo zeleninu. Na naší škole je tento sortiment distribuován
prostřednictvím školní jídelny. Z důvodu výchovy žáků ke zdravějšímu životnímu stylu nabízíme
stejné ovoce a zeleninu i na 2. stupni.
Již řadu let pokračujeme v programu podporovaném SZIF „ Mléko v evropských školách“,
které je distribuováno žákům v automatech prostřednictvím Školního programu.
Projekt „Technické mateřské školy“ = naše MŠ se v loňském školním roce zapojila do
projektu, jehož cíle je rozvíjet manuální zručnost dětí. V rámci tohoto projektu byla školka
vybavena sadami funkčního nářadí pro rukodělné práce (pilky, vrtačky, kladívka, atd.).
Projekt „ Baltík _Baltie“ = již mnoho let naše škola pokračuje v projektu, který rozvíjí
myšlení dětí, které soutěží na místní, oblastní republikové a mezinárodní úrovni v programování.
Také letos jsme dosáhli vynikajících výsledků : na mezinárodní soutěži / v Polsko Polsku=
/Varšava/:
- kateg. A (1.-3.tř.) - 4. místo /Daniel Stránský/ a 12. místo/ Daniel Petrů/
-kateg. B (4.-6.tř.) - 1.místo /Matyáš Hronek/, 3.místo / Jan Koška/, 24. a 28. místo
- kateg. C (7.-9.tř) - 4. místo /Jakub Haymann/ a 14. místo /Adam Staes/
Projekt „Tvořivá matematika“ – pokračujeme v projektu ve spolupráci s IDV Praha. 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.
Od letošního roku na naší škole pracuje konzultační středisko tvořivé matematiky.
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Projekt „EDISON“ , - i v letošním roce zahraniční studenti z různých zemí světa pomáhali ve
výuce AJ a předávali našim žákům vědomosti o zemích, ze kterých pocházeli = ukázali našim
žákům důležitost výuky cizích jazyků v dnešním otevřeném světě.
Proběhlo dokončení projektu financovaného z ROP Jihozápad „Modernizace učebny
chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B.“, díky
kterému máme nově vybavenou učebnu chemie s interaktivní tabulí, digestoří, desinfikátorem
laboratorního škola a se sadami měřících přístrojů NeoLog jak pro učitele , tak pro žáky.
Pokračování projektu MŠMT v rámci Výzvy č. 56 OPVK „Rozvoj čtenářské a jazykové
gramotnosti“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1494, ve výši 544 tis.íc korunKč, který podporuje
realizaci kurikulární reformy škol a výuky cizích jazyků ve školách. Prostřednictvím tzv. šablon
naše škola již v průběhu letních prázdnin 2015 realizovala zahraniční jazykový kurz pro 3 učitelky
AJ (dvě v Londýně a jedna ve Skotsku). Další aktivity v rámci toho projektu proběhly v říjnu 2015,
kdy se 20 vybraných žáků 7. a 8. tříd zúčastnilo týdenního jazykově vzdělávacího pobytu v jižní
Anglii.

Naformátováno: Barva písma: Černá

V průběhu letních prázdnin byly zahájeny práce na přípravě projektu MŠMT výzvy č.57
OPVK „Kvalitnější vzdělávání na ZŠ L. Kuby 48, ČB“, ve výši 501 tis.íc korunKč,
prostřednictvím kterého škola získala nové vybavení nářadím do školních dílen a došlo k on-line
jazykovému vzdělávání učitelů i žáků v anglickém a německém jazyce.
Naformátováno: Zarovnat do bloku,
Odsazení: Vlevo: 0 cm

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 pro ZŠ „ 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.
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 „Čtyři království aneb základní podmínky života“.
Klademe hlavní důraz na další vzdělávání v oblasti ICT, která se neustále vyvíjí a
modernizuje, a proto není lehké s tímto trendem udržet krok. V současné době již všichni
vyučující denně pracují s počítači - komunikují s rodiči prostřednictvím programů „ŠOL + Školní
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program“ 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 devátým 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 iučebnicemi a i- cvičeními a obsluhou speciálních programů Classroom suite, Smart sync a Smart
responce zajišťující interaktivitu mezi učitelským PC a žákovskými netbooky a tablety.
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.
Nejvíce podporujeme školení, která mohou probíhat přímo u nás ve škole.
Samostudium v této oblasti bylo doplňováno celoročním pravidelným proškolováním všech
zainteresovaných učitelů ve spolupráci s firmami FRAUS a AV MEDIA zcela zdarma. Většina
školeni v této blasti probíhala 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.
Pravidelných školení a setkání se zúčastnila výchovná poradkyně a koordinátorka prevence
rizikového chování, poznatky z nichž využívají při své činnosti ve 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.
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 2015 se podařilo předložit projekt „Programování s Baltíkem“, který byl
realizován na podzim 2015 za účasti družstev z ostatních oblastí regionu.
Projekt „Ovoce do škol“ – v rámci tohoto projektu žáci 1. stupně dostávají zdarma od SZIF
1 x týdně sezónní ovoce nebo zeleninu. Na naší škole je tento sortiment distribuován
prostřednictvím školní jídelny. Z důvodu výchovy žáků ke zdravějšímu životnímu stylu nabízíme
stejné ovoce a zeleninu i na 2. stupni.
Již třetí rok probíhá projekt MM ČB „Podpora činnosti školních psychologů nebo
speciálních pedagogů“, v rámci kterého na naší škole pracuje na 0,5 úvazku speciální pedagožka
financována z prostředků zřizovatele.
Již řadu let pokračujeme v programu podporovaném SZIF „ Mléko v evropských školách“,
které je distribuováno žákům v automatech prostřednictvím Školního programu.

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
Projekt „Technické mateřské školy“ = naše MŠ se od loňského školního roku zapojila do
projektu, jehož cíle je rozvíjet manuální zručnost dětí. V rámci tohoto projektu byla školka
vybavena sadami funkčního nářadí pro rukodělné práce (pilky , vrtačky, kladívka, atd.).
Pokračujeme v projektu financovaném z ROP Jihozápad „Modernizace učebny chemie
podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, Č.B., reg. číslo:
CZ.1.14/2.4.00/34.03257“ ve výši 1,55 mil korun, pomohl zrekonstruovat stávající učebnu
chemie a vybavit ji interaktivní tabulí, digestoří, dezinfikátorem laboratorního skla, dvěma
laboratorními stoly pro 12 žáků a sadami měřících přístrojů NeoLog jak pro učitele, tak pro žáky.
Pokračování projektu MŠMT v rámci Výzvy č. 56 OPVK „Rozvoj čtenářské a jazykové
gramotnosti“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1494, ve výši 544 tis.íc korun,Kč, který podporuje
realizaci kurikulární reformy škol a výuky cizích jazyků ve školách. Prostřednictvím tzv. šablon
naše škola již v průběhu letních prázdnin 2015 realizovala zahraniční jazykový kurz pro 3 učitelky
AJ (dvě v Londýně a jedna ve Skotsku). Další aktivity v rámci toho projektu proběhly v říjnu 2015,
kdy se 20 vybraných žáků 7. a8. tříd zúčastnilo týdenního jazykově vzdělávacího pobytu v jižní
Anglii.
V průběhu letních prázdnin byly zahájeny práce na přípravě projektu MŠMT výzvy č. 57
OPVK „Kvalitnější vzdělávání na ZŠ L. Kuby 48, ČB“, ve výši 501 tisíc Kč,korun,
prostřednictvím kterého škola získala nové vybavení nářadím do školních dílen a došlo k on-line
jazykovému vzdělávání učitelů i žáků v anglickém a německém jazyce.
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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
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Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
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
v minulých letech 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.
P
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 2015“.
…V loňském roce jsme začali spolupracovat s IDV Praha, kterému vycházíme vstříc při
organizovaní DVPP z ostatních škol jihočeského kraje. Stali jsme se konzultačním střediskem
projektu Tvořivá matematika.
Zahájili jsme spolupráci na projektu se Střední školou automobilní v Českých
Budějovicích, kde naši žáci jsou členy týmu, který vlastními silami postaví model terénního
automobilu, se kterým se pak zúčastní mezinárodní soutěže v Anglii.

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

V Českých Budějovicích,

dne: 3. 10. 2016

