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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:    L. Kuby 48, 370 07 České Budějovice 

 

Zřizovatel:  Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla 

Otakara II. č.1 a 2 

 

Školní vzdělávací program: ,,Škola základ života“ 
 

Škola:     plně organizovaná, vyučuje se 1. – 9. třída  

643 žáků, 12 studujících v zahraničí, kapacita školy je 

680 žáků  

      26 tříd, 15 tříd na 1. stupni a 11 tříd na 2. Stupni 

      76 zaměstnanců  
 

Součásti školy: školní jídelna, výběr ze dvou jídel, kapacita 750 jídel 

denně 

 

mateřská škola, 70 dětí, 3 třídy  

ŠVP „Čtyři království aneb základní podmínky života“ 

                              

      školní družina, 7 oddělení, 210 dětí  
 

Vedení školy 
   

Ředitel školy:   Mgr. Miroslav Kůs,  tel. 603 829 213 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Romana Kábelová,  tel   603 829 212 

Hospodářka, tajemnice:  Gustava Suchanová, tel.  731 171 442 /   386 102 351 

Finanční referentka:  Milada Nováková, tel. 386 102 358 

 

IČO: 600 77 212 

IZO: ZŠ   060077212 MŠ 181026775    ŠD   114200556      ŠJ  102475598 

REDIZO:    600057631 

E – mail: reditelstvi@zsroznov.cz    

webové stránky: www. zsroznov.cz 

      

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ, L. Kuby 48 :  
          
zástupci rodičů jednotlivých tříd pracují v Radě rodičů, která se schází minimálně 4 x ročně 

 

Školská rada: 

tříčlenná školská rada  

předseda Školské rady - Mgr. Milada Figalová (figalova@zsroznov.cz) 

odkaz na Školskou radu lze najít na webových stránkách školy 

 

mailto:reditelstvi@zsroznov.cz
mailto:tlapakova@zsroznov.cz
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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 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 Školní vzdělávací program „Škola základ života“, obsahuje výuku anglického jazyka od 

první třídy. Výuka dalšího cizího jazyka probíhá od šestého ročníku a výuka výpočetní 

techniky od třetího ročníku.  V oblasti programování  BALTÍK dosahuje škola dlouhodobě 

vynikajících celostátních i mezinárodních úspěchů. Tento vzdělávací program je v souladu 

s RVP ZŠ.  
 
 

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 26 kmenových tříd odborné učebny přírodovědných 

předmětů (Ch, F), dvě počítačové učebny, dílnu, dvě tělocvičny, baletní sál, hřiště. Nově bylo 

vybudováno moderní hřiště uvnitř areálu školy, které je využíváno pro výuku tělesné 

výchovy, dětmi o přestávkách, mateřskou školou a v odpoledních hodinách školní družinou.  

Provoz školy v pracovních dnech je od 7
00

 do 16
00 

hod. Výuka pro většinu tříd začíná od 8
00

 a 

končí v 13
30 

hod. Odpolední vyučování v osmém a devátém ročníku končí v 14
55 

hod. 

 Součástí školy je mateřská škola, kterou navštěvovalo 70 dětí ve třech třídách. Tato 

mateřská škola vznikla 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 6
30

 do 16
30 

hod. MŠ má svůj samostatný vchod z ulice Boršovská. K výuce a hrám slouží 

vlastní zahrada s herními prvky a pískovišti. Pro pohybovou a sportovní činnost může MŠ 

také využívat tělocvičnu, hřiště i ostatní venkovní areál školy. Děti navštěvují dílny v budově 

základní školy. V moderně vybavených třech třídách s výukovým nábytkem lze nalézt také 

interaktivní tabuli SMART Boar a interaktivní SMART Table. 

 Další součástí školy je školní družina se sedmi odděleními a provozem denně od 6
00

 do 

16
30 

hod. Školní družinu navštěvovalo 210 dětí. Již po řadu let působí oddělení školní družiny 

v prostorách areálu staré budovy školy. Čtyři oddělení jsou v přízemí, tři oddělení využívají 

po ukončení výuky ke své činnosti kmenové třídy 1. stupně ZŠ. Pro vychovatelky byl opraven 

a zařízen kabinet. Vybavení družiny bylo doplňováno a modernizováno. Z důvodu 

bezpečnosti si rodiče své děti vyzvedávali prostřednictvím videotelefonů, které jsou umístěné 

v každém oddělení ŠD. 

   Poslední součástí školy je školní kuchyně a jídelna, odpovídající stávajícím hygienickým 

předpisům. V  jídelně s bezhlučnými jídelními sety si mohou žáci pochutnávat na 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 750 jídel denně. Školní 

kuchyně také připravuje svačiny a obědy pro mateřskou školu, kde se strava distribuuje ve 

výdejně MŠ.  

 Škola byla zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Děti dostávaly zdarma 

k obědu vždy jednou týdně (obvykle ve středu) zeleninu nebo ovoce. Školní jídelna dodržovala 

spotřební koš a snažila se vařit zdravě 

  Škola je kompletně zasíťována a připojena na vysokorychlostní internet a zároveň je k 

dispozici rozšíření řízená wifi síť s dosahem do všech budov školy. Ve všech učebnách a  
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kabinetech jsou počítače s výukovými programy a s evidenčním programem BAKALÁŘ. 

Škola využívá webovou aplikaci Bakaláře, a tím zprostředkovává rodičům informace o 

klasifikaci, rozvrhu, docházce, plánu akcí školy. Rodiče mohou také přes program 

komunikovat s učiteli. 

  Pro výuku na prvním stupni mohou využívat učitelé sady tabletů s OS Android. Snažíme 

se nejen rozvíjet počítačové a jazykové dovednosti. Byla nově zařízena počítačová učena pro 

výuku anglického jazyka s programem Robotel. 

 Učitelé se ve velké míře věnují integrovaným žákům, kteří se učí na základě 

vypracovaných individuálních učebních plánů. Na škole působí speciální pedagog a asistenti 

pedagoga. 

  Zkušený plně kvalifikovaný učitelský kolektiv se snaží pružně reagovat na nové metody 

práce, pracovní postupy a učební pomůcky. Denně využívá moderní výukovou techniku, 

dataprojektory, interaktivní tabule, notebooky a tablety. Dataprojektory a interaktivní tabule 

jsou zařízeny v každé třídě. Jednu interaktivní tabuli mají v družině i v mateřské škole. 

Interaktivní výuka se již stala samozřejmostí pro všechny učitele i žáky.   

 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“.  

 Škola svou rozlohou a členitostí, 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.  

 V říjnu školního roku 2018/2019 proběhla kontrola hospodaření na škole. Na konci 

května odešel ze školy ředitel Mgr. Miroslav Kůs a na konci července ekonomka školy paní 

Milada Nováková. Školu převzala zástupkyně ředitele Mgr. Romana Kábelová. Byly 

pozastaveny plánované opravy do nástupu nového ředitele. Po konkurzu se podařilo do 

začátku nového školního roku vyměnit ve školní jídelně plynový kotel. Byly vymalovány 

čtyři učebny a v prvních třídách opravena malba pod tabulemi a namalovány sokly. Bylo 

vyměněno vedení vody ve spojovací chodbě mezi budovou jídelny a novou budovou.  Do 

budovy školy byl přiveden optický kabel. Byla upravena zahrada mateřské školy a poraženy 

suché ovocné stromy. Byl opraven běžecký ovál a kruhová výseč pro vrh koulí. 

 Naplánované opravy budou realizovány v novém školním roce, zejména jde o havarijní 

stav vody ve staré budově, oprava elektrického vedení v nové budově, přeměna učebny vaření 

na kmenovou učebnu, oprava podlahy v areálu TV, oprava kanalizace v prostorách jídelny. 

  Škola dbá také na volnočasové aktivity dětí. Žáci se ve vyučování mohou věnovat mnoha 

aktivitám v zájmových kroužcích, které vedou vyučující a zároveň mohou chodit i do kroužků 

jiných zájmových a sportovních sdružení, které pracují přímo v prostorách školy: např. 

hudební škola, sportovní škola pí. Bublíkové, šachový kroužek, oddíl volejbalu, karate, stolní 

tenis, angličtina s rodilým mluvčím, kroužek grafiky na PC.  

 Můžeme se také pochlubit denně aktualizovanými webovými stránkami 

www.zsroznov.cz, na kterých jsou zobrazovány důležité informace a aktuality školy.  

  Učitelé se podíleli na vývoji Školního programu firmy Adante s. r. o.. Ředitel školy 

Mgr. Kůs podepsal v roce 2013 smlouvu s touto firmou. Firma využívala školní byt a další 

prostory školy, prováděla rozvody čipového systému pro otvírání dveří po škole. Škola 

uhradila v roce 2016 a 2017 aktualizaci a údržbu SW Školního programu. Po ekonomické 

kontrole byla nucena prostory školy vyklidit, vypověděla smlouvu o spolupráci a poté 

zpoplatnila své služby do té míry, že škola nadále nebude využívat některé její služby.  

about:blank


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

 

Chceme nadále vyžívat školní pokladnu, otvírání dveří a systém školní družiny, který byl 

připravován a vyvíjen ve spolupráci s vychovateli a školou uhrazen.  

  Po řadu let škola pokračuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Českých 

Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, kteří provádí náslechy a výuku ve třídách. 

Seznamují se s novými vyučovacími postupy na nejmodernějších učebních pomůckách. Díky 

této spolupráci již od roku 2004 používáme statut „Fakultní základní škola“. 
 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 Tým pracovníků školy se skládá z vedení školy, pedagogických pracovníků, učitelů/ek/ 

na úseku základní a mateřské školy a pedagogických pracovníků, vychovatelů/lek/ ve školní 

družině. Ve škole pracují pedagogičtí asistenti. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně 

kvalifikováni.  

 Do týmu pracovníků školy také patří pracovnice školní jídelny a provozní pracovníci 

zabezpečující 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.  

   Porady užšího vedení se konaly operativně, provozní porada všech zaměstnanců se 

konala cca 4 x za rok. 

 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:    Mgr. Miroslav Kůs 

     Zástupce ředitele školy:             Mgr. Romana Kábelová 

     Finanční referentka, hospodářka: Gustava Suchanová 

     Účetní, /ekonomka/:   Milada Nováková 

     Finanční referentka   Ivana Zichová 

Užší vedení školy se schází operativně téměř denně. 

  Další pracovníci patřící k vedení školy:  
● Výchovná poradkyně  Mgr. Libuše Jandová 
● Speciální pedagog  Mgr. Hana Kloudová       
● Koordinátorka SPJ  Mgr. Hana Skolková         
● Koordinátorka ŠVP  Mgr. Ludmila Mičanová 
● Vedoucí vychovatelka  Jana Turková  
● Vedoucí školní jídelny Daniela Postlová 
● Školník   Jan David 

   Širší vedení se scházelo operativně dle potřeby projednání důležitých úkolů a bylo svoláváno 

ředitelem školy 
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Organizační řád ZŠ a MŠ – schéma 
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Učitelé/lky/  ZŠ: / 34 /  
Mgr. Adamčíková Petra 

Mgr. Anderlová Eva 

Mgr. Broukalová Jana 

Mgr. Bučková Renáta 

Mgr. Březinová Hana 

Mgr. Čermáková Vladislava 

Mgr. Figallová Milada 

Mgr. Hanousková Ivana 

Mgr. Hejnová Eva 

Mgr. Jandová Libuše - výchov. poradce 

Mgr. Kopsová Michaela 

Mgr. Košková Olga 

Mgr. Kvitová Taťána 

Mgr. Kramár Milan 

Mgr. Kyzourová Eva 

Mgr. Latková Alena  

Mgr. Lintner Marek 

Mgr. Machová Lenka 

Mgr. Mentlík Jan 

Mgr. Mičanová Ludmila- koord. ŠVP 

Mgr. Outlý Radek 

Mgr. Outlá Pavlína 

Mgr. Pekočová Dana 

Mgr. Pilečková Irena 

PaeDr. Posedělová Marcela 

Mgr. Rosenfelderová Lucie 

Mgr. Skolková Hana - koordinátor SPJ 

Mgr. Šimkvá  Jana 

Mgr. Šmídová Blanka 

Mgr. Štádlíková Iva 

Mgr. Švehlová Klára 

Mgr. Švecová Dagmar 

Mgr. Theinerová Monika 

Mgr. Zemková Renata  
 

Asistenti pedagoga / 5 / 

Mgr. Radim Pecha 

Svobodová Jaroslava 

Bc. Helebrantová Markéta 

Šlapáková Markéta 

Kobernová Markéta  
 
Speciální pedagožka / 1 / 

Kloudová Hana 

 

 
Učitelky MŠ: / 6 / 
Bc. Zámečníková Michaela 

Šímová Ilona 

Mgr. Přikrylová Zuzana 

Bc. Matějková Kateřina, nemoc a 

odchod běhen ledna, následuje MD 

Koubová Martina od 1.2.2019 

Pánková Jarmila do 31.3.2019 

Valíková Lucie od 1.4.2019 

Bc. Juříček do 31.12.2018 

Šilhanová Dana 11.2.2019 do 24.5.2019  

Boudová Jana od 27.5.2019 do 

30.6.2019  
 

Školní družina:/ 7 / 
Turková Jana – vedoucí  vych. 
Bc. Helebrantová Markéta 

Bc. Juříček Jakub 
Kobernová Markéta  
Líbalová Lenka 
Vondráčková Lenka 
Zelinková Jana 
 

Školní jídelna: / 10 / 
Dubská Milena 

Dudová Ivona 

Haišmanová Iva 

Jakešová Lenka 

Kohútová Libuše 

Marková Ladislava 

Marková Marcela 

Megová Nikola 

Mrkvičková Jindřiška 

Postlová Daniela  - vedoucí  ŠJ 

 
 

Provozní pracovníci: / 8 / 
David Jan – školník  

Jakešová Marie 

Nováková Iveta 

Nováková Eva 

Mašková Dobromila 

Valdová Lucie 

Přemilová Monika /v MŠ/ 

Zemanová /v MŠ / 
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5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí   

      do  školy 

 

 Zápis do prvních tříd pro nadcházející školní rok 2019/2020  proběhl na naší škole ve 

dnech 4. a 5. dubna 2019.  Předpokládali jsme, že budeme otevírat 3 třídy, maximálně 75 

žáky, tj. 25 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 
 

Učitelé zapsali 102 dětí a 10 dětí s odkladem školní docházky. Dvaceti žádostem nebylo 

vyhověno a sedm přijímacích řízení bylo zastaveno. Ve školním roce 2019/2020 do 1. tříd 

nastoupilo 75 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 2018 - 19 

 

klasifikace: 

prospělo s vyznamenáním            448 žáků 

prospělo                                        187  žáků 

neprospělo                 7  žáků   

nehodnoceno     0 žáků 

studující v zahraničí   12 žáků  
 

 

 
 

   

třída 
počet 

žáků 
V P 5 N 

snížená 

známka CH 

1.A 23 23 0 - - - 

1.B 22 22 0 - - - 

1.C 20 19 0 - - - 

2.A 21 21 0 - - - 

2.B 23 23 0 - - - 

2.C 25 25 0 - - - 

3.A 27 26 1 - - - 

3.B 26 24 2 - - - 

3.C 26 25 1 - - - 

4.A 29 25 4 - - - 

4.B 26 17 9 - - - 

4.C 27 21 6 - - - 

5.A 28 22 6 - - - 



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

5.B 26 24 1 - - - 

5.C 24 14 10 - - - 

6.A 26 13 12 - - - 

6.B 28 10 17 1 - - 

6.C 25 16 9 - - - 

7.A 24 13 11 - - - 

7.B 25 11 12 2 - - 

7.C 23 9 12 1 - - 

8.A 25 12 13 - - - 

8.B 22 11 8 2 - 1 

8.C 25 13 11 1 - - 

9.A 26 5 21 - - - 

9.B 25 4 21 - - 1 

celkem 647 448 187 7 0 2 

 

    výchovná opatření: 

pochvala třídního učitele     85  x 

pochvala ředitele školy     18  x 

napomenutí TU                  74  x 

důtka TU       26  x 

důtka ředitele školy       6  x 

2. stupeň z chování        1  x  

3. stupeň z chování        1  x   

 

Průměr omluvených hodin na žáka 36,68 hod. 

Průměr neomluvených hodin na žáka   0,28 hod. 

 

2. pololetí 2018-19 

 

klasifikace:  

prospělo s vyznamenáním                    422 žáků  

prospělo                                                218 žáků 

neprospělo                         3 žáci 

nehodnoceno              0 žáků 

studující v zahraničí          12 žáků 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznam.  

prospělo neprospělo Neklas Snížená 

znám. z 

chování 

1.A 23 23 0 - - - 

1.B 22 22 0 - - - 

1.C 20 20 0 - - - 

2.A 21 21 0 - - - 

2.B 23 23 0 - - - 

2.C 25 23 2 - - - 

3.A 27 25 2 - - - 

3.B 26 22 4 - - - 

3.C 25 21 4 - - - 

4.A 29 22 7 - - - 

4.B 26 20 6 - - - 
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4.C 26 15 11 - - - 

5.A 28 21 7 - - - 

5.B 25 23 2 - - - 

5.C 24 11 13 - - - 

6.A 27 13 14 - - - 

6.B 28 12 16 - - - 

6.C 25 13 12 - - - 

7.A 24 12 12 - - - 

7.B 25 11 13 1 - - 

7.C 22 6 16 - - - 

8.A 25 11 14 - - - 

8.B 21 11 9 1 - 1  

8.C 25 13 11 1 - - 

9.A 26 5 21 - - - 

9.B 25 3 22 - - 2  

celkem 643 422 218 3  3 

   

výchovná opatření: 

pochvala třídního učitele        280 x 

pochvala ředitele školy         45  x 

napomenutí TU          64  x  

důtka TU          31  x 

důtka ředitele školy        11  x 

2. stupeň z chování           1  x 

3. stupeň z chování           2  x  
 

Průměr omluvených hodin na žáka 43,26  hod. 

Průměr neomluvených hodin na žáka   0,07  hod. 
 
  
 

Přijímací řízení na střední školy – školní rok 2018/2019 

 

          Budoucí studenti měli možnost otestovat si své dovednosti a schopnosti v předmětu  

„Svět práce“.   Zde se žáci učili plánovat, organizovat a hodnotit informace a využívat    

poradenské služby pro výběr vhodného povolání, prošli testováním na volbu povolání. 
 

V průběhu roku měli žáci možnost zúčastnit se těchto akcí: 

● listopad 2018  -  návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 2018 - nejkomplexnější přehlídka 

středního odborného a učňovského školství i klasických SŠ v ČR pro žáky 9. tříd 
● od října 2018 měli žáci v jednotlivých třídách k dispozici katalogy se všemi studijními a 

učebními obory jak v rámci našeho regionu, tak v rámci blízkých okresů 
● projektový den - VOŠ, SPŠ automobilní a technická – pro žáky 8. tříd  
● projektový den - SOŠ zemědělská a veterinární - pro žáky 7. tříd 
● v průběhu celého školního roku se konaly pravidelné konzultační hodiny s výchovným 

poradcem 
● zástupci středních škol měli možnost prezentace svých škol v hodinách světa práce a při 

třídních schůzkách 
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Spolupráce výchovného poradce s rodiči vycházejících žáků: 

● pravidelná schůzka v říjnu, na které rodiče získávají informace o průběhu 

přijímacího řízení 
● rozdání zápisových lístků zákonným zástupcům v průběhu měsíce ledna 
● možnost konzultací o volbě povolání  
● průběžně aktualizované informace o přijímacím řízení prostřednictvím webových 

stránek školy 
 

 V letošním školním roce se opět konala jednotná přijímací zkouška na maturitní 

obory. Žáci konali didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeči 

měli možnost podat přihlášku na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání v rámci 

jedné školy, přičemž jim bylo umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. 

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňoval pouze lepší výsledek z prvního či druhého 

termínu příslušného testu. Minimální hranice úspěšnosti nebyla centrálně stanovena, školy 

si kritéria pro přijetí stanovily samy. Výsledek jednotné zkoušky měl minimálně 60 % podíl 

na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení na gymnáziích a 50 % podíl na 

celkovém hodnocení na ostatních středních školách. 

 

Vlastní výsledky přijímacího řízení: 

Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia a SŠ:  

5. ročníky: 

 5.A - přijati 3 ze 7 (43%) 

 5.B - přijato 10 z 12 (83%) 

 5.C - přijati 3 ze 4 (75%) 

 celkově přijato 16 z 23 (70%) 

 z toho 8 na soukromá gymnázia (50%) 

 
7. ročníky: 

 přijato 2 z 6  (33%) 

 
9. ročníky  

 
9.A - 26 žáků 

 1 žákyně gymnázium (4%) 

 18 žáků maturitní obory (69%) 

 6 žáků učební obory (23%) 

 1 žákyně konzervatoř (4%) 

 

 13 žáků bylo přijato na oba obory (50%) (včetně odvolání) 

 12 žáků bylo přijato na jeden obor  (46%) (včetně odvolání) 

 1 žákyně nebyla přijata na žádný obor - podala přihlášku do 2. kola, již je přijata (4%) 

 
9.B - 25 žáků 

 2 žáci gymnázia (8%) 

 18 žáků maturitní obory (72%) 

 5 žáků učební obory (20%) 
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 13 žáků bylo přijato na oba obory (včetně odvolání) (52%) 

 11 žáků bylo přijato na jeden obor (včetně odvolání) (44%) 

 1 žák nebyl přijat ani na jeden obor, podal přihlášku do 2. kola, byl přijat (4%) 

Shrnutí 

● Úspěšnost u přijímacího řízení žáků 5. a 9. tříd byla nad celostátním průměrem. 
● Z 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    

předpoklady, možnosti. Pokračovat ve spolupráci se středními školami, seznamovat 

žáky osmých a devátých ročníků se zaměřením škol. 

● Dále pokračovat v komplexní informovanosti žáků i jejich rodičů o možnostech  
dalšího studia na středních školách. 

 
 

Nejlepší výsledky žáků školy  v soutěžích a olympiádách: 

 

VĚDOMOSTNÍ 
 

1) ČESKÝ JAZYK -  

 Olympiáda ČJ okresní kolo 5. a 32. místo 

 

2) ANGLICKÝ JAZYK 

Okresní kolo – 8.-9. místo (kategorie 6. a 7. třídy) a 3. místo (kategorie 8. a 9. třídy) 
 

3) LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Účast celkem: 167 žáků, (kategorie A – 63 žáků, kategorie B – 104 žáků) 

krajské kolo 1. stupeň ZŠ – neúčast ze zdravotních důvodů 

  2. stupeň - 31. místo 
 

4) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Školní kolo – 15 žáků 

Okresní kolo – 2 žáci, 45. A 47 místo 

 
                
5) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 

Okresní kolo, kategorie G  – 7. místo, 14. místo – úspěšní řešitelé 
 

6) MATEMATICKÝ KLOKAN 

Účast celkem: 534 žáků                  
Okresní kolo – 9. – 13. místo kategorie CVRČEK 

                        10. – 12. místo kategorie KLOKÁNEK 
 

7) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Účast celkem: 36 žáků 

okresní kolo -  14 žáků 
5. třídy: 

19. – 21. místo 1 úspěšný řešitel  

41. – 44., 45. – 53., 54. – 58., .59. – 62.  , 63. – 69., 84. – 91. místo  



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

 

6. třídy: 

28. – 29. místo -  1 úspěšný řešitel 

45. – 55. místo -  2 úspěšní řešitelé 

73. – 77. místo 1 žák 

7. třídy: 

60. místo  

8. třídy: 

43. – 45., 46. – 61. místo  

 

8)  PYTHAGORIÁDA  

Účast celkem: 182 žáků 

okresní kolo – 10 žáků 
5. třídy: 5 úspěšných řešitelů 

9. – 17. místo -  2 úspěšní řešitelé 

28. – 30. místo  -  1 úspěšný řešitel 

31. – 42. místo  -  2 úspěšní řešitelé 

46. – 53. místo – 2 žáci 

8. třídy: 

18. – 28.,33. – 37., 38. – 42.  místo 

 

9) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA  

školní kolo – 5 žáků 

okresní kolo – 1 žák, úspěšný řešitel 

 

Soutěž o nejlepšího mladého chemika 2019 – 20 žáků 

 

10) RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA 

Školní kolo – 13 žáků 2. stupně 

 

 

   VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ 

 

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ:  

 

Programování v programovacích jazycích   

Účast celkem:  2 žáci  
krajské kolo – 1. místo, 3. místo 

ústřední kolo – 1.místo, 6.místo 

                  

Mladý programátor -          

Účast celkem: 102 žáků 
regionální kolo  – kategorie A (1. stupeň ZŠ) – 1., 2., 3., 4., místo 

   – kategorie B (2. stupeň ZŠ) – 1., 2., 3., 5. místo 

celostátní kolo       – kategorie A (1. stupeň ZŠ) – 1., 8., 11. místo 

   – kategorie B (2. stupeň ZŠ) – 4., 5. místo 
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Baltie 2017  

Účast celkem: 95 žáků 
krajské kolo  – kategorie A (1. – 3. třída) 1., 2., 3. místo 

   – kategorie B (4. – 6. třída) 1., 2., 3. místo 

   – kategorie C (7. – 9. třída) 1, 4. místo 

národního kolo – kategorie A (1. – 3. třída) 2., 3. místo 

– kategorie B (4. – 6. třída) 4., 5., 10., 12., 14., 15., 20., 22., 23., 26.  

   – kategorie C (7. – 9. třída) 2., 7., 8., 11. 

 

Povltavské setkání Baltík 

Účast celkem: 14 žáků 

Kategorie A (1. – 5. třída) – 2.,5.,10.,11.,12.,13.,15.,18. místo 

Kategorie B (6. – 9. třída) – 1.,5.,7.,17.,20.,21. místo 

 

Setkání Baltíků - Praha   

Účast celkem: 12 žáků 

Kategorie B (2. stupeň, téma Bezpečný internet – 2. místo 

Kategorie C (1. stupeň, volné téma)   - 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., 11. místo 

Kategorie D (2. stupeň, volné téma)   - 1., 3., 16. místo 

 

Vánoce s Baltíkem 

Účast celkem: 115 žáků 
Kategorie A (1. – 5. třída) – 1., 3., 4. 5., 8., 10., 11., 13., 18., 21 místo 

Kategorie B (6. – 9. třída) – 3., 4., 8., 9., 12. místo 

 

Předvánoční setkání Baltíků – Strakonice 

Účast celkem: 10 žáků 

Kategorie A (1. stupeň) – 1., 2., 4., 6., 7.,8., 9. místo 

Kategorie B (2. stupeň) – 2., 6., 16. místo 

 

CREATIVE BALTIE 2016 – finále  s mezinárodní účastí Brno 

Účast celkem: 3 žáci 

Kategorie B (4. – 6. třída) – 1. místo 

Kategorie C (7. – 9. třída) – 1. místo 

 

SCRATCH  CUP 

Účast celkem: 10 žáků  
programování v jazyce SCRATCH,  

určuje se pouze celostátní umístění (v ČR soutěžilo 211 žáků, naše škola se účastnila poprvé): 

74., 127., 143. …. místo  

 

Baltíkoviny 

Účast celkem: 11 žáků 
Celoroční korespondenční soutěž v programování 

Kategorie A  - 1.stupeň začátečníci – 4.,26. místo  

Kategorie C - 1.stupeň pokročilí – 4.,6.,7.,8.,10.,13. místo 

Kategorie D  - 2.stupeň pokročilí – 1.,2.,7. místo 
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Bobřík informatiky 

Účast celkem: 372 žáků 

Kategorie MINI (4. – 5. třída): – 156 řešitelů, 74 úspěšných řešitelů 

Kategorie BENJAMIN (6. – 7. třída): – 140 řešitelů, 22 úspěšných řešitelů 

Kategorie KADET (8. – 9. třída): – 76 řešitelů, 9 úspěšných řešitelů 

 

IT SLOT 
Účast celkem:  125 žáků 

Finálové kolo  - 9., 32. místo 

 

Výtvarné soutěže: 

Výtvarná soutěž Rok šelem 

Šumava - domov vzácných živočichů a rostlin – žákyně ze 7. ročníku, 4. místo 

Voda štětcem a básní XIII. ročník – 2 žákyně ze 7. ročníku obdržely pamětní listy 
 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

Atletický čtyřboj starší chlapci krajské kolo – 1. místo 

Okresní kolo přespolní běh – 6. místo 

Pohár primátora – kuželky 

Atletický čtyřboj republikové finále – 3. místo  

Florbal okresní kolo mladší žáci  

Pohár primátora, stolní tenis – 4. místo  

POHÁR PRIMÁTORA města Českých Budějovic  - 6. místo. 

Okresní kolo ve florbale dívek  

Okresní kolo ve florbale chlapců – 2. místo 

Okresní kolo v přehazované – 1. místo 

Pohár primátora, florbal – 7. místo 

Okresní kolo, minifotbal 

Školní kolo Mc Donald´s Cupu  

POHÁR ROZHLASU, atletické závody mladší žáci – 10. místo 

POHÁR ROZHLASU, atletické závody mladší žákyně – 6. místo 

Okresní kolo Mc Donald´s Cupu kategorie B – 4. místo 

POHÁR ROZHLASU, atletické závody starší žáci – 1. místo 

POHÁR ROZHLASU, atletické závody starší žákyně – 3. místo 

Atletický trojboj okresní kolo – 1. místo  

POHÁR ROZHLASU, krajské kolo starší žáci – 1. místo 

Pohár primátora, kopaná – 7. místo 

Atletický trojboj krajské kolo – 1. místo  

Školní florbalová liga – 3. místo 

Pohár primátora, plážový volejbal – 2. místo 

Minivolejbal – 4. závěrečné kolo   

Atletická olympiáda 1. stupeň, školní hřiště ZŠ L. Kuby 
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7. Prevence rizikového chování 
  

           Naše škola stále patří ke školám s menším množstvím případů řešených Odborem 

sociální péče MM České Budějovice. Nevyskytovaly se zde problémy mezi různými 

komunitami, ve třídách se neobjevovaly konflikty mezi žáky související s hrubou formou 

fyzické šikany. Řešili jsme vnitro třídní vztahy v sedmých ročnících, kde jsme cíleně 

pracovali na zlepšení vzájemných vztahů mezi spolužáky.  

Bylo provedeno několik sociometrických šetření na portálu Pro školy. Šetření probíhá 

v nově utvořených kolektivech a vždy v návaznosti na zjištění nějakého problému ve třídě, 

nebo na základě podnětu od rodičů. Výsledky byly konzultovány s VP, SP, třídním učitelem. 

Následovala práce s třídním kolektivem při třídnických hodinách.  

V případě řešení velkého počtu omluvených hodin žáka, jsme zjišťovali příčiny 

absence, spolupracovali i s lékaři, kteří potvrzovali nemoc do omluvných listů.  

Na klimatu třídy se pracuje v rámci třídnických hodin pod vedením třídního učitele. 

Třídnické hodiny jsou jedenkrát měsíčně. 

 V loňském roce se učitelé hodně zaměřovali na dopravní výchovu v rámci jednotlivých 

předmětů na 1. stupni. Doplněním byly přednášky Policie ČR a návštěvy dopravního hřiště. 

 Velkou měrou přispívá i družina svými preventivními aktivitami v průběhu celého 

školního roku. 

           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, odbíjená, programování v Baltíku, rybářský. U žáků 

druhého stupně byly nejoblíbenější kroužky volejbalu, a programování. Žáci prvního stupně 

byli také zapojeni v dalších kroužcích ve školní družině. 

       Škola spolupracuje s dalšími institucemi, které nabízejí volnočasové aktivity – Věda nás 

baví, DDM, Škola MG a sportu – TJ Meteor a SK ELIM TEAM České Budějovice, oddíl 

stolního tenisu. 
 
 

  V rámci prevence rizikového chování 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 

➢               diagnostikovat vztahy v problémových třídách a vhodnou formou reagovat na jejich         

vylepšení 

➢               zvýšit informovanost rodičů, zapojit je do problematiky prevence rizikového chování 

➢               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 anebo při 

nevhodném chování žáka. 
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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 rizikového chování 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. Nýdlovou 

➢       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 

 

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, dopravní výchova; bezpečný 

pohyb po internetu. 

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. 
  

 

Činnosti učitelů: 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, návykové látky, 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 

  

Spolupráce s ostatními odborníky: 

➢               spolupráce s Krajským školním koordinátorem prevence 

➢               spolupráce s Okresním metodikem prevence – sl. Pavla Nýdlová 
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  ➢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 OSPOD České Budějovice 

➢               spolupráce s Policií ČR 

Propagace: 

➢                zřízení centrální nástěnky, kde je propagován zdravý životní styl člověka, nebezpečí 

užívání návykových látek, nezodpovědné chování – přenos viru HIV 

➢                zřízena schránka důvěry (trojrozměrná i virtuální na webu školy) 

➢                internetové stránky školy – informace o akcích, prevenci, plánovaných přednáškách 

➢                letáky 

                 

Přednášky 

Přednáška Policie ČR – kyberšikana -vybrané třídy 1. a 2. stupně 

Přednáška Policie ČR – návykové látky 

Přednáška Policie ČR – trestně právní odpovědnost 

Přednáška Policie ČR – pohyb po komunikacích v době prázdnin 

Návštěva služebny Policie ČR 

Návštěva dopravního hřiště 

Přednáška SANANINu – alkohol 

Přednáška Zdravá výživa 

spolupráce s oddělením sociální prevence MM České Budějovice 

➢   spolupráce s Policií ČR 

Přednášky EM Education – p.Paroubková -vybrané třídy 1.a 2.stupně 
 

8. Informace o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Kulturní, sportovní a výchovné akce ZŠ 

 ZOO Hluboká – 2. třídy 

 Plavání – 2. třídy 

 Barevný týden – 1. třídy 

 Výstava hub – 6. třídy 

 Evropský den jazyků 

 Atletický čtyřboj Jindřichův Hradec - výběr žáků 9. tříd 

 Přespolní běh 

 Logická olympiáda 

 Dopravní hřiště – 4. a 5. třídy 

 Divadlo v německém jazyce – Metropol 

 Pohár primátora – kuželky 

 Atletický čtyřboj – Opava – celostátní kolo 

 Dopravní soutěž – výběr žáků 2. – 4. třídy 

 Výstava ovoce SOŠ Rudolfovská – 8. třídy 

 Povltavské setkání Baltíků 

 Florbal - okresní kolo ml. žáci 
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 Projektový den SPŠ automobilní 

 Projekt 100 let ČR – 2. třídy 

 ZOO Hluboká – 8. třídy 

 Beseda s hráči Motoru ČB 

 Přednáška Červený kříž – 3. třídy 

 Nebezpečí internetových sítí – 5. třídy 

 Čas proměn - přednáška pro dívky 7. tříd 

 Halloween ve škole 

 Jihočeský úsměv - literární soutěž 

 Logická olympiáda - krajské kolo 

 Bobřík informatiky 

 Soutěž o nejlepšího chemika 

 Turnaj v minivolejbale 

 Vzdělání a řemeslo – 9. třídy 

 Sběr papíru 

 Biologické centrum – 1. třídy 

 Trestně právní odpovědnost - 8. třídy, přednáška policie ČR 

 Drogová problematika - 7. třídy, přednáška policie ČR 

 Olympiáda v Českém jazyce - výběr žáků 8. a 9. Tříd 

 Bruslení 4. ročníky 

 IT slot - 8. a 9. ročníky 

 1. světová válka a legie - Jihočeské muzeum 

 Pohár primátora, stolní tenis 

 Přednáška životní prostředí - 3. třídy 

 Dějepisná olympiáda – výběr žáků 8. a 9. tříd 

 Creative Baltie 

 Divadelní týden - 5. třídy 

 Florbal - okresní kolo, dívky 

 Interaktivní prohlídka divadla, Divadelní dílna - 5. třídy 

 Projekt VESMÍR – 5. třídy 

 Vánoční tvoření – 1. a 2. třídy 

 Florbal - okresní kolo 

 Čertovské učení - projektový den 1., 2. a 3. tříd 

 Výroba vánočních ozdob – 4. a 5. třídy 

 Sekání Baltíků Strakonice 

 Tvůrčí vánoční dílna 

 Vánoce v Evropě - přednáška pro 6. třídy 

 Planeta Česko – 4. a 5. třídy 

 Projekt Eduforum 

 ITslot finále Praha 
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 Muzeum čokolády – 9. třídy 

 Vánoce v Muzeu – 2. třídy 

 Výtvarné odpoledne 

 Předvánoční posezení s Baltíkem 

 Vánoční hodina pro rodiče - 1. třídy 

 Adventní Vídeň - výběr žáků 8. a 9. tříd 

 přednáška SANANIN – 7. třídy 

 Divadlo - Lajka vzhůru letí – 5. třídy 

 Olympiáda v AJ - 7. - 9. ročník, výběr žáků 

 Olympiáda ze zeměpisu - výběr žáků 

 Knížka pro prvňáčka 

 Olympiáda z dějepisu - okresní kolo 

 Nebezpečí internetových sítí – 6. třídy, přednáška Policie ČR 

 Přehazovaná, okresní kolo – výběr žáků 4. a 5. tříd 

 Turnaj v minivolejbale – výběr žáků 4. a 5. tříd 

 Olympiáda z ČJ, okresní kolo 

 Olympiáda z matematiky 5. třída - okresní kolo 

 Normální je nekouřit – projekt 4. tříd 

 Projekt Edison 

 Olympiáda z chemie, školní kolo 

 Projekt Zdravá výživa – 1. třídy 

 Planetárium – 5. třídy 

 Přírodovědecká fakulta - exkurze k F a Př, 6. třídy 

 Olympiáda z AJ - okresní kolo, výběr žáků 

 Lidice 2019 - výtvarná soutěž 

 Mladý programátor 

 Historie města ČB - Jihočeské muzeum – 7. třídy 

 Chemický projekt na GJVJ – výběr žáků 5. tříd 

 MP Education přednášky – 4. a 5. třídy 

 Výstava orchidejí 

 Olympiáda ze zeměpisu 

 Talent Jihočeského kraje 2018 

 Návštěva Záchranné služby ČB – 8. třídy 

 Lyžařský kurz – 7. třídy 

 Chemická olympiáda – okresní kolo 

 Projektový den SŠ Automobilní – 8. třídy 

 Ochrana životního prostředí – voda – 3. třídy 

 Věda na vsi – 8. třídy 

 Malé divadlo 

 Ekologická výchova – kroužkovci – 6. třídy 
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 Návštěva MŠ Papírenská, MŠ Včelná v 1. třídách 

 Matematický klokan – 2. - 9. třídy 

 Pohár primátora – florbal 

 Přednáška policie ČR – 5. třídy 

 Mladý programátor, regionální kolol Strakonice 

 Pythagoriáda, školní kolo 5. - 8. třídy 

 Matematická olympiáda, okresní kolo 

 Atletický trojboj ZŠ 

 Minivolejbal 

 Baltie 2019 – školní kolo 

 Mini fotbal 

 Rybářská olympiáda 

 Projekt Velikonoce – 4. třídy 

 Velikonoční turnaj ve vybíjené – 4. a 5. třídy 

 Výtvarná velikonoční dílna 

 Návštěva ZZS České Budějovice – 4. třídy 

 Den Země - třídění odpadu – akce EVVO 

 SCRATCHCUP 2019 – Soutěž v programování 

 Divadelní žabka 

 Krajská soutěž v programování 

 MC Donald‘s cup 

 Den partnerství SOŠ Rudolfovská – 7. třídy 

 Pohár rozhlasu – výběr žáků 6. a 7. tříd 

 Pokusy s vodou – 2. třídy 

 ZOO Hluboká – 1. třídy 

 Pohár rozhlasu krajské kolo 

 Baltie - krajské kolo 

 Zkoušky YLE 

 Návštěva HZS – 3. třídy 

 Bezpečnost v dopravě – akce Vv 

 Divadlo v AJ – 4. – 9. třídy 

 Den rozmanitosti - Biologické centrum – 4. třídy 

 Mladý programátor - celostátní kolo 

 Tv s Jihostrojem – 4. třídy 

 Projekt Léčivé byliny – 7. třídy 

 Pohár rozhlasu krajské kolo – výběr žáků 8. a 9. tříd 

 Olympiáda z fyziky - okresní kolo 

 Operace s robotem - Nemocnice ČB 

 Pythagoriáda - okresní kolo 

 Atletický trojboj - krajské kolo 
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 ZOO Hluboká - výukový program – 3. třídy 

 Pohár primátora – kopaná – výběr žáků 8. a 9. třídy 

 Divadlo Netolice – 2. třídy 

 Florbal – výběr žáků 4. a 5. tříd 

 Přírodovědná vycházka Vrbenské rybníky – 1. třídy 

 Mezinárodní výtvarná soutěž Polsko 

 Zahrada kouzelných bylin, Český Krumlov – 7. třídy 

 Planeta Země – 7. třídy 

 Exkurze Elektrorozvodna Okružní ČB – 8. třídy 

 Poznávací zájezd Německo – výběr žáků 7. a 8. třída 

 Pohár primátora – volejbal 

 Baltie – finále 

 Vlastivědná exkurze, Po stopách Keltů 

 Minivolejbal 

 Dobrodružství s technikou – 5. třídy 

 Chýnovské jeskyně – 9. třídy 

 JU České Budějovice v hodinách AJ 

 Výlet Kovářov – 4. třídy 

 Otáčivé hlediště Český Krumlov – 3. třídy 

 Školní výlet Třeboň – Cesta kolem Světa – 5. třídy 

 Festival dětských knih – 1., 2. a 5. třídy 

 Ekologický program Chlumeček u Křemže 

 Terčino údolí 

 Trocnov – výlet 

 Lipno – výlet 

 Ústřední kolo v programování 

 Atletická olympiáda 4. a 5. Tříd 

 Spaní ve škole s programem 

 Integrované tísňové středisko – 8. třídy 

 ZOO Protivín 

 Kino Kotva 

 Literární soutěž - Jak se žilo v minulosti 

 

Akce školní družiny 

 Zahájení výstavy Plody podzimu 

 Labyrint her a nápadů - návštěva JVK 

 Podzimní vycházka 

 Drakiáda 

 Sportovní odpoledne, beseda se známým sportovcem 

 Labyrint her a nápadů 
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 Odpoledne se zvířátky, naučný program 

 Hledej poklad 

 Vánoční ozdoba - soutěž v tvořivosti 

 Mikulášská nadílka v ŠD 

 Vánoční koncert 

 Divadlo Okýnko, Rybka Šupinka 

 Labyrint 

 Novoroční vycházka 

 Setkání sněhuláků 

 Labyrint her a nápadů 

 Maškarní rej 

 Návštěva knihovny Rožnov 

 Laštovkovaná 

 DISCOODPO 

 Vítání jara - jarní vycházka 

 Vítání prvňáčků - výroba dárků pro budoucí 1. třídy 

 Dopravní soutěž – testy, jízda zručnosti 

 Velikonoce v ŠD 

 Zatoulané velikonoční vajíčko - Divadlo OKÝNKO 

 Na pomoc přírodě - úklid v okolí školy 

 Odpoledne s písničkou 

 Filmové odpoledne 

 Odpoledne s mazlíčkem – beseda 

 Družinový pětiboj 

 Dětský den - pirátská show 

 Maluju, maluješ, malujeme… 

 Letní vycházka 

 Večer s pohádkou - rozloučení se ŠD - zábavné odpoledne s opékáním vuřtů 

Akce mateřské školy 

 Štrúdlování 

 Cassiopeia, Kompostování s žížalou Julií 

 Kontrola zraku dětí 

 Návštěva Planetária České Budějovice 

 Vycházka do lesa – Včelná 

 Cassiopeia - Kouzelná jabloň 

 Švestkové trhy 

 Divadlo Dokola, dokola 

 Sportovní den MŠ 

 Halloween - strašidelné dopoledne v MŠ 

 Výlet za sv. Martinem - vycházka do okolí MŠ 
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 Divadlo Máma a táta - pohádka Červená Karkulka 

 Podzimní pečení 

 Výroba adventního věnce, vyprávění o Adventu 

 Čertovský den 

 Barevné divadlo - pohádka Vánoce, kam se podíváš 

 Mikulášská nadílka v MŠ 

 Adventní pečení 

 Advent v Cassiopeie 

 Divadlo Pirošuk 

 Vánoční besídka a tvoření 

 Pečení vánočky v MŠ 

 Vánoční trhy na náměstí 

 Divadlo Máma a táta 

 Srdíčkový den, Červený den 

 Sýkorka Modřinka - výukový program Cassiopeia 

 Divadlo Sluníčko 

 Cestování vodní kapky, výukový program Cassopeia 

 Pyžamový den 

 Pohádkové show, karneval v MŠ 

 Sférické kino 

 Divadlo Pirošuk 

 Cassiopeia, Motýlí Křídla 

 Návštěva muzea – Velikonoce 

 Barvení vajec 

 Setí velikonočního obilí 

 Frojdová – dílničky 

 Velikonoční pečení 

 Velikonoční besídka 

 Pečení lineckých vajíček 

 Slet čarodějnic 

 divadlo "Medvídek a písnička" 

 Cassiopeia, Letem světem 

 Tvoření ke dni matek 

 Planetárium 

 Divadlo Sluníčko 

 Přírodovědný program Netopýři 

 Tvoření ke dni matek 

 Besídka - Den matek 

 Výlet za lesními zvířátky, Včelná 

 Školní výlet Borovany 
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 Cassiopeia, Včelí království 

 Tvoření v dílnách 

 Den dětí, Pepa Maxa 

 Muzeum Svět kostiček – výstava lega v Jihočeském muzeu 

 Cassiopeia, Jak se žije v mraveništi 

 Opékání vuřtů, nocování v MŠ 

 Školní výlet s programem, ZOO Větrovy 

 Pasování na školáky 

 Beruškový den, setkání s rodiči 

 Festival dětských knih 

 Sportovní den 

 Opékání vuřtů s rodiči 

 

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.  
 

Prezentace školy na veřejnosti 

 Prezentace žáků v soutěžích  

 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 

 odkazy na naše webové stránky jsou na portálech: www.vzdelani21.cz, www.fraus.cz, 

www.modernivzdelavani.cz, www.avmedia.cz 

 Spoluorganizování inspirativních sekávání s řediteli a učiteli ostatních škol v regionu 

 Organizace Dílničky pro nejmenší v rámci mateřských škol - prezentováno v novinách 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní  

     inspekcí  a  provedených kontrolách 

 
 

 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 

 Předmětem administrativní kontroly byly doklady předložené ve 3. monitorovací zprávě 

o zajištění udržitelnosti projektu ROP „ Modernizace učebny chemie podporující zvýšení 

kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB“ dne 23.8.2018. 

Kontrola hospodaření školy 

 Od října 2018 do března 2019 byla provedena kontrola hospodaření školy. S protokolem 

byl seznámen ředitel školy Mgr. Miroslav Kůs dne 21.3.2019.  

 Kontrola zjistila závažné nedostatky ve všech kontrolovaných oblastech. 

http://www.zsroznov.cz/
http://www.fraus.cz/
http://www.avmedia.cz/
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V příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice jsou porušovány všeobecně 

platné právní předpisy, vnitřní směrnice organizace i směrnice rady města o příspěvkových 

organizacích. 

Zároveň kontrola konstatovala nehospodárné, neefektivní a neoprávněné nakládání s veřejnými 

prostředky. 

 

 

 KHS Jihočeského kraje 

V MŠ – předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených zákonem č.25/2000 Sb.ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Kontrola proběhla bez závad. 

 Ve ŠJ – předmětem kontroly plnění povinností stanovených přímo použitelnými  

předpisy ES. Kontrola proběhla bez závad. 
 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy   
 

      V roce 2018 dosáhl na naší základní a mateřské škole objem státních finančních 

prostředků výše 35 269 128,02 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 2018 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 2017 dosáhly výše 11 840 394,49 Kč. Výnosy z činnosti školy 

byly 5 032 214,38 Kč, a tak příspěvek zřizovatele na její provoz činil 7 023 420,- Kč. 

        V rámci hospodaření s provozními prostředky v roce 2018 škola neporušila žádný 

  ze závazných ukazatelů.   Díky úsporám jsme vykázali konečný zlepšený hospodářský 

výsledek ve výši 215 239,89 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 2018.    

      V prvním pololetí letošního roku 2019 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. V souladu s plánem jsou i 

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. 2019 k dispozici u ředitele školy. 

    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. 

 Z důvodu odchodu ředitele nemohly být uskutečněny všechny plánované opravy a jejich 

realizace byla přesunuta do 4. čtvrtletí roku 2019, finanční prostředky budou čerpány na 

začátku školního roku 2019/2020.  

 Průměrnou spotřebu zatím vykazujeme v čerpání energií (zejména u elektřiny a vody), 

nárůst spotřeby u tepla je způsoben studeným jarem oproti minulému roku.   
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Daleko nižší čerpání je zatím také v položce „spotřeba materiálu“, ze které bude daleko více 

čerpáno v průběhu podzimních měsíců a to z důvodu vybavování tříd nábytkem a pomůckami 

na začátku nového školního roku. 

 Výnosy 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. 2019 k dispozici u ředitele školy. 
 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních  

      programů 

 

  Projekt „Ovoce do škol“ – v rámci tohoto projektu žáci dostávají zdarma od SZIF 

jednou týdně sezónní ovoce nebo zeleninu. Na naší škole je tento sortiment distribuován 

prostřednictvím školní jídelny. 

 Již řadu let pokračujeme v programu podporovaném SZIF „ Mléko v evropských 

školách“. 

 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. 

  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 a ukázali 

našim důležitost výuky cizích jazyků v dnešním otevřeném světě. 

 Pokračuje udržitelnost 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. 

 Škola dokončila 31. 1. 2019 dvouletý projekt “Šablony I.” z prostředků evropské unie v 

rámci výzvy OP VVV. Projekt “Šablony na Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, 

České Budějovice” v celkovém finančním objemu 1 933 334,- Kč. V rámci této aktivity měla 

škola po určitou dobu zajištěného asistenta pedagoga a školního speciálního pedagoga v ZŠ a 

školního asistenta v MŠ. Dále proběhlo DVPP čtenářské, jazykové gramotnosti a inkluze. 

Učitelé a žáci si mohli vyzkoušet řadu dalších nadstavbových činností jako: Vzájemná 

spolupráce pedagogů, tandemová výuka, CLIL ve výuce na ZŠ, klub zábavné logiky a 

deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Tento 

projekt přinesl pozitivní výsledky. 

 Škola pokračuje od 1. 2. 2019 projektem “Šablony II.”  ŠABLONY II NA ZŠ A MŠ,  

L. KUBY 48, ČB, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012063. V rámci projektu je 

financováno odborné působení školního asistenta a školního speciálního pedagoga v rámci MŠ, 

ZŠ i školní družiny, zavedení ICT vybavení do vzdělávání, dále jsou realizovány aktivity 

doučování žáků a volnočasové kluby (badatelský, klub zábavné logiky a deskových her), 

určené pro zájemce z řad žáků školy, a tematicky zaměřené projektové dny mimo prostředí 

školy s cílem rozvoje osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektem je podpořen i 

rozvoj a kompetence pedagogických pracovníků vzájemnou spoluprací i sdílením zkušeností s 

pedagogy jiných škol. 

 Byla převzata Multifunkční učebna k podpoře výuky výpočetní techniky a cizích jazyků 

na ZŠ L. Kuby, České Budějovice ke dni 29. 11. 2018 Kč bez DPH, objednavatelem bylo 

Statutární město České Budějovice. 
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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.  

 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 „ Školního 

programu“ 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 denně pracujeme s 

interaktivními tabulemi, které vyžadují, vzhledem k neustálým upgradům obslužných 

programů, další a další proškolování.  

 Zaměstnanci nebyli omezováni ve svých požadavcích na DVPP  absolventi školení své 

poznatky aktivně předávali ostatním vyučujícím. Z ekonomických důvodů jsme vždy 

upřednostňovali školení s lepší časovou obslužností pořádaná v Č. Budějovicích, případně  

v Jihočeském kraji. Nejvíce podporujeme školení, která mohou probíhat přímo u nás ve škole.  

 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 zúčastňoval Valných hromad AŘZŠ ČR, 

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 2018 se podařilo předložit projekt „Programování s Baltíkem“, který 

byl realizován na podzim 2018 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. 

 Již pátý 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.  

 Řadu let pokračujeme v programu podporovaném SZIF „ Mléko v evropských školách“,  
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které je distribuováno žákům v automatech prostřednictvím Školního programu. 

 Pokračujeme v udržitelnosti 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. 

 Škola zahájila dvouletý projekt “Šablony II” z prostředků evropské unie v rámci výzvy   

OP VVV. Projekt “ ŠABLONY II na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, ČB, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012063. 
 

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. 

 Jsme také vděčni za podporu rozvoje vzdělávání od Spolku rodičů, který pomáhá  

spolufinancovat dopravu a účast našich žáků na oblastních, okresních, celostátních a 

mezinárodních soutěžích, plavání 1. a 2. tříd, lyžařském výcvikovém kurzu, kurzu bruslení. 

 Spolek 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. 

 V rámci ICT spolupracujeme i s dalšími partnery např.: AV MEDIA, HP, HESPERIA, 

Microsoft, Intel, Moderní vyučování, AMV. 
  
 

Zpracovala:  Mgr. Romana Kábelová 

    ředitelka ZŠ a MŠ 

 
 

 

V Českých Budějovicích dne:  23. 9. 2019 


