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Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
tyto části:
1. základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje
o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě
2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
4. údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělání
6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
10. základní údaje o hospodaření školy
11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
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1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy

Základní škola Velešín, Družstevní 340

adresa školy

Družstevní 340, Velešín 382 32

IČO

00 58 37 23

IZO základní škola

000 246 174

vedení školy

ředitel: Mgr. Luděk Kopřiva
zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Vaclík
ekonomický zástupce ředitele: Růžena Hrdá

kontakt

tel.: 380 331 614
e-mail:mail@zsvelesin.cz
www:www.zsvelesin.cz
ID schránky: ytxmtwc

1.2 zřizovatel
název zřizovatele

Město Velešín od 17. 11. 1993

adresa zřizovatele

Náměstí J. V. Kamarýta 76, Velešín 382 32

kontakt

tel.: 380 331 541
ID schránky: 8r8bwj8

1.3 součásti školy

kapacita

Základní škola

640 žáků

Školní družina

120 žáků

Školní jídelna ZŠ

550 strávníků
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1.4 Školská rada:
Členové školské rady zvolení v roce 2017

zastupující

Mgr. Zdeněk Vaclík
Mgr. Anita Stašková
pedagogické pracovníky
Mgr. Lubomír Novotný
Mgr. Hana Císařová – předseda školské rady zřizovatele
Ing. Marie Hanzalíková
Hana Sobíšková
zákonné zástupce žáků
Bc. Martin Hulík
Jitka Tarabová
Hana Zahálková
Školská rada se ve školním roce 2018/2019 projednala vše, co jí ukládá §168 zákona
561/2004 Sb. v posledním znění.
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2. Přehled oborů vzdělání
V 1. - 9. ročníku byli žáci vzděláváni podle ŠVP „ Škola pro život“ č. j. 281/07, úprava 2. září
2013- č. j. 326/13 - verze č. 8
UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELEŠÍN PRO 1. STUPEŇ

Minimální
časová

Ročník
Oblasti

Součet

Předměty
1.

Jazyk a
jazyková
komunikace

42

Český jazyk
a literatura

9

Cizí jazyk

Matematika
a její
aplikace

24

Matematika

Informační a
komunikační
technologie

1

2.

9

4

3.

10

5

4.

5.

dotace

9

7

7

33

3

3

3

9

5

5

5

20

1

1

12

hodiny

9

4

Informatika

Člověk a
jeho svět

Prvouka
15

Umění a
kultura

2

2

3

Vlastivěda

2

2

Přírodověda

2

2

1

1

Hudební
výchova

1

1

1

12
1

1

1

2

2

10

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a
svět práce

5

Pracovní
výchova

1

1

1

1

1

5

20

22

25

25

26

102

118

3

12
Výtvarná
výchova

Člověk a
zdraví

Celkem
hodin

Disponibilní

16
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UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELEŠÍN PRO 2. STUPEŇ

Minimální
časová

Ročník
Oblasti

Jazyk a
jazyková
komunikace

Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost

Součet

Předměty
6.

7.

8.

9.

20

Český jazyk a
literatura

5

5

5

5

15

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

3

Další cizí jazyk

3

3

19

Matematika

4

5

5

5

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Občanská
výchova

1

1

1

1

Fyzika

2

2

2

2

2

2

2

12

Chemie
27

Člověk a
zdraví

hodiny

5

6
15

4

1

1

11

1

21
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Informatika

Člověk a
příroda

Umění a
kultura

dotace

Disponibilní

Přírodopis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

1

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

10

10

11

10
Výchova ke zdraví

Člověk a svět
práce

4

Celkem hodin

122

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

1

3

1

29

30

31

32

104

18
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Náboženství – nepovinný předmět 1 hodina (1. -9. ročník)
Další cizí jazyk: Ruský jazyk
Německý jazyk
Poznámka: Žáci, kteří v odůvodněných případech se nemohli vzdělávat v dalším cizím jazyce,
měli v 9. ročníku cvičení z anglického jazyka v dotaci 3 hodiny týdně.
Volitelné předměty
Volitelné předměty další cizí jazyk si žáci mohli z nabídky podle zájmu vybrat (německý a
ruský jazyk) pouze v 8. a 9. ročníku v tříhodinové dotaci.

předmět

8. ročník
(počet žáků)

9. ročník
(počet žáků)

Německý jazyk
Ruský jazyk
Nepovinné předměty
Římskokatolické náboženství
zapsáno celkem

Zájmové útvary ve škole
název kroužku

33
0
I. pololetí

34
0
II. pololetí

38

38

zaměření

počet zapsaných žáků

sportovní činnosti

16

Pěvecký kroužek I.

sborový zpěv

38

Pěvecký kroužek II.

sborový zpěv

24

základy administrativy

12

specifické poruchy učení

7

logopedie

9

příprava na PZ

28

Hra na perkusní nástroje

hudební výchova

5

Pracovní činnosti

umělecká tvorba

14

Sportovní hry

Kroužek psaní na počítači a výukových her
Náprava SPU
Jazyková výchova
Seminář z matematiky
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ředitel školy: Mgr. Luděk Kopřiva
Zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeněk Vaclík
Ekonomický zástupce ředitele školy: Růžena Hrdá
Vedoucí vychovatelka: Pavlína Neubauerová
Výchovný poradce: Mgr. Radka Pfefrlová
Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Petra Brabcová
Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Libuše Rynešová
Metodik EVVO: Mgr. Libuše Rynešová

pracovníci

k 30. 6. 2018
fyzické osoby

učitelé
vychovatelky
asistent
provozní zaměstnanci
školní jídelna
celkem

Učitelé (stav k 30. 6. 2019)
1. stupeň
Mgr. Kitnerová Petra
Mgr. Kyselová Věra
Mgr. Nosková Lenka
Mgr. Olšanová Iva
Mgr. Pfefrlová Radka
Mgr. Rynešová Libuše
Mgr. Růžičková Anna
Mgr. Rubešová Helena
Mgr. Stašková Anita
Mgr. Štěpánová Eva
Mgr. Táchová Ivana
Mgr. Pavlína Tomsová
Mgr. Zegermacherová Jiřina

27
5
7
7
5
51

Čj - D, Nš
Nš – Pč
Nš – Hv
Nš –Hv
Rj – Vv
Nš – Nj
Nš – Vv
Nš
Nš - Aj
Nš
Nš – Pč
Nš
Nš - Nj

k 30. 6. 2018
přepočtený
počet
26,36
2,84
4,65
6,62
4,25
44,98

k 30. 6. 2019
fyzické osoby
28
5
11
7
5
56

2. stupeň
Mgr. Baronová Šárka
Mgr. Bicková Eva
Mgr. Brabcová Petra
Mgr. Codlová Eva
Mgr. Čížek Josef
Mgr Drozdová Adéla
Mgr. Fikejsová Jitka
Mgr. Jančářová Vendula
Mgr. Kopřiva Luděk
Mgr. Kučerová Sylvie
Mgr. Novotný Lubomír
Mgr. Stehlíková Kamila
Mgr. Škoda Vladimír
Mgr. Švehla Jiří
Mgr. Petr Tkaný
Mgr. Vaclík Zdeněk

k 30. 6. 2019
přepočtený
počet
27,31
2,82
6,97
6,63
4,38
48,11

M-Z
Čj – D
Nj - Bi
M – Zt
Čj - D
Ch-Př,
Aj
Čj – Hv
Z - TV
Čj - Aj
F - It
Čj - Vv
Nš - Tv
Ch-Př
Aj - Z
Náb.-Inf.
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Školní družina
Neubauerová Pavlína - vedoucí vychovatelka
Homolková Petra - vychovatelka
Moravcová Jana - vychovatelka
Rubešová Helena - vychovatelka
Kateřina Sládková- vychovatelka

Asistenti pedagoga
Kateřina Sládková
Miroslava Písková
Petra Homolková
Jana Moravcová
Helena Rubešová
Iveta Kovářová

Markéta Mikešová
Tereza Kindlová
Marie Zachariášová
Eva Hadová
Iveta Radová
Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019
věk

do 30 let

do 40 let

do 50 let

do 60 let

nad 60 let

celkem

z toho důchodci

počet

6

9

12

11

2

40

0

z toho žen

4

7

10

11

1

33

0

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019
kvalifikovaní pracovníci

nekvalifikovaní pracovníci

pracovníci celkem

I. stupeň

13

0

13

II. stupeň

16

0

16

ŠD

5

0

5

Asistent pedagoga

11

0

11

celkem

45

0

45
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4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce, výsledek ukončení
školního vzdělání
Výsledky přijímacích řízení
počet přijatých
v 1. kole
1

počet přijatých po
2. kole
0

počet nepřijatých

osmileté

počet
přihlášených
1

šestileté

2

2

0

0

čtyřleté

5

5

0

0

maturitní obory

22

22

0

0

Typ školy

upřesnění

Gymnázia

Střední
školy

odborné

nematuritní obory

8

8

0

0

38

38

0

0

z 5. ročníku

1

1

0

0

ze 7. ročníku

2

2

0

0

z 8. ročníku

1

1

0

0

z 9. ročníku

34

34

0

0

Celkem žáků
z toho

0

Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do prvních tříd proběhl ve dnech 3. a 4. dubna 2019. K zápisu se dostavilo
celkem 72 dětí. Rodiče 16 žáků požádali o odklad školní docházky a rodiče, takže do školy k
1. září 2019 nastoupí 56 žáků.
Žáci byli zařazováni do jednotlivých tříd dle abecedního pořádku. V případě požadavku
rodičů o zařazení do příslušné třídy byl tento respektován u žáků 1. ročníků bez výjimky, u
žáků ostatních ročníků dle situace, možnosti i prospěšnosti řešení pro žáka.
Počet
Zápis do 1. ročníku

72

Odklad povinné školní docházky

Doporučení PPP

16

Doporučení lékaře

16

Celkem nastoupí 1. 9. 2019

56

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku
ročník

chlapci

dívky

celkem

9.

20

14

34

8.

1

0

1

7.

0

0

0

celkem

21

14

35
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Přehled tříd školy (stav k 30. 6. 2019)
třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Celkem 1.st.

třídní učitel
Růžičková Anna
Táchová Ivana
Stašková Anita
Kyselová Věra
Zegermacherová Jiřina
Olšanová Iva
Tomsová Pavlína
Stehlíková Kamila
Štěpánová Eva
Kitnerová Petra
Nosková Lenka
Rynešová Libuše
12 tříd

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Celkem 2.st.
celkem

Baronová Šárka
Bicková Eva
Silvie Kučerová
Brabcová Petra
Tkaný Petr
Codlová Eva
Novotný Lubomír
Švehla Jiří
8 tříd
20 tříd

chlapců
6
7
8
9
10
9
11
12
14
15
12
12
127
11
13
13
17
10
6
9
11
90
217

dívek

celkem
11
8
11
9
9
10
11
10
14
9
10
11
123

17
15
19
18
19
19
22
22
28
24
22
23
248

17
14
15
12
6
11
8
6
89
212

28
27
28
29
16
17
17
17
179
427
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěch žáků
I. pololetí
I. stupeň celkem

%

249 žáků

II. pololetí

%

248 žáků

prospěli s vyznamenáním

219

88

194

78

prospěli

30

12

52

21

0

0

2

1

neprospěli
II. stupeň celkem

182 žáků

179 žáků

Prospěli s vyznamenáním

60

33

63

35

Prospěli

113

62

107

60

9

5

9

5

Neprospěli
Škola celkem

431 žáků

427 žáků

Prospěli s vyznamenáním

279

65

257

60

Prospěli

143

33

159

37

9

2

11

3

neprospěli

Chování žáků
I. pololetí
I. stupeň celkem žáků

%

249 žáků

II. pololetí

%

248 žáků

velmi dobré

248

99,6

246

99,2

uspokojivé

1

0,4

2

0,8

neuspokojivé

0

0

0

0

II. stupeň celkem žáků

182 žáků

179 žáků

velmi dobré

182

100

176

98,3

uspokojivé

0

0

3

1,7

0

0

0

0

neuspokojivé
Škola celkem

431 žáků

427 žáků

velmi dobré

430

99,8

422

98,8

uspokojivé

1

0,2

5

1,2

neuspokojivé

0

0

0

0

I. pololetí

%

II. pololetí

%

Další kázeňská opatření

Škola celkem

431 žáků

427 žáků

napomenutí třídního učitele

135

31

96

22

důtka třídního učitele

88

20

89

21

důtka ředitele školy

21

5

12

3

pochvala třídního učitele

149

35

116

27

3

1

7

2

pochvala ředitele školy
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Zameškané hodiny
I. pololetí
I. stupeň celkem žáků

na žáka

249 žáků
omluvené
neomluvené

II. stupeň celkem žáků
neomluvené
Škola celkem

8661

35

9970

40

15

0,06

21

0,08

179 žáků

6330

35

8234

46

0

0

50

0,28

431 žáků
omluvené
neomluvené

na žáka

248 žáků

182 žáků
omluvené

II. pololetí

427 žáků

14991

35

18204

43

15

0,03

71

0,17

Kurzy
Plaveckého kurzu se účastnili žáci 4. ročníku v počtu 52 žáků.
Lyžařský kurz zajištěný pro žáky 7. ročníku se ve školním roce 2018/2019 konal v Lipně nad
Vltavou (od 24. února do 1. března 2019), účastnilo se ho 49 žáků.
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zpráva metodika prevence rizikového chování ve školním roce 2018/2019
Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly stanoveny v
MPP. Žáci se zapojili do zájmových útvarů, kde se učili využívat a vhodně trávit volný čas, dále řešit
vztahy a problémy ve skupině a ve třídě. V letošním školním roce pracovalo na škole deset zájmových
útvarů.
Na škole pracuje již několik let Žákovská samospráva, která se pravidelně schází každý měsíc. Žáci
mají možnost, prostřednictvím svých zástupců, vyjádřit své připomínky a návrhy k problémům ve
škole a ve třídě. Své připomínky mohou též vhazovat do schránky důvěry. Letos členové se svými
spolužáky pomáhali při různých akcích školy, např. při Vánočním tvoření,
Masopustu, zápisu budoucích prvňáků, Velikonočním tvoření, při dětském dnu v mateřské škole.
Třídní učitelé se také zaměřili na jevy specifické pro vlastní třídu (vztahy ve třídě, nevhodnost
sociálních sítí). V rámci školy byly sledovány hlavně krátkodobé absence, nerespektování pokynů,
vulgární vyjadřování. V případě zjištění těchto přestupků a jejich následného řešení postupovali
vyučující dle Školního řádu ZŠ Velešín a Metodického pokynu MŠMT.
Prevence směrem k rodičům:
 probíhala v rámci třídních schůzek, konzultací, individuálních pohovorů,
 rodiče byli vždy ihned informování o situaci, která se bezprostředně týkala jejich dítěte,
 byly navrženy postupy řešení,
 pro rodiče a žáky naší školy byla zorganizována v každém pololetí beseda na
téma Kyberkriminalita a nebezpečí sociálních sítí.
Prevence směrem k pedagogickým pracovníkům:
 informování pedagogického sboru o způsobu prevence na naší škole,
 k dispozici je odborná literatura,
 seminář na téma:
- Komunikace s rodiči (sdružení DoSvěta)
- Rizikové chování dětí a mládeže (NIDV České Budějovice, PaedDr. Martínek).
Konkrétní aktivity:
V září měli žáci možnost přihlásit se do zájmových útvarů školy. Byli zvoleni zástupci jednotlivých
tříd do Školní samosprávy
V říjnu proběhlo šetření PPP ve 4. třídě.
V listopadu se konaly třídní schůzky, byli zvoleni třídní důvěrníci. Zákonní zástupci byli informováni
o prospěchu a chování svých dětí, v případě nepřítomnosti byl proveden zápis v ŽK. 9. ročník navštívil
Úřad práce v Českém Krumlově. Pro rodiče proběhla přednáška Kyberkriminalita a nebezpečí
sociálních sítí. V 5. ročnících proběhl preventivní program Phénix na téma Bezpečně po vlnách. Pro 9.
ročník byla připravena beseda Příběhy bezpráví.
V prosinci byly pro 7. ročník cíleny přednášky agentury MP Education na téma Čas proměn a Na
prahu mužnosti. V 7. a 8. ročníku proběh velice úspěšný program SANANIM – Než užiješ alkohol,
užij rozum. Proběhlo Vánoční tvoření organizované školní družinou.
V lednu se žáci 2. ročníku zúčastnili preventivního programu Phénix na téma Mám se rád. Program
probíhal prožitkovou formou a byl zaměřen na posílení vztahů ve třídě.
V únoru proběhlo šetření PPP v jedné z druhých tříd, PPP pracovala též s kolektivem 4. A. SVP
Spirála navštívila a též pracovala s kolektivem 4. B. Pro 7. ročník byl zorganizován lyžařský kurz
V březnu připravily 9. třídy pro žáky 1. stupně tradiční Masopust. Žáci 3. tříd měli možnost diskutovat
při preventivním programu Bezpečně po vlnách, program byl zaměřen na nevhodnost sociálních sítí.
6. ročníky se seznámily s programem Alkohol a kouření. Program byl zaměřen na seznámení žáků
s riziky spojenými s experimentováním s alkoholem a cigaretami. Velice poučné byly pro vybrané
třídy besedy nazvané Vzpoura úrazům.
V dubnu spolupracovala Městská policie především v oblasti dopravní výchovy, všem ročníkům naší
školy byla nabídnuta beseda s příslušníky Městské policie. Městská knihovna pozvala žáky 8. tříd na
program Nehulíme- kreslíme. V 7. třídách se žáci zapojili do diskuze při preventivním programu Běh
na krátkou trať, program si kladl za cíl seznámit žáky se základními informacemi drogové
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problematiky. Proběhlo Velikonoční tvoření, navštívili jsme výchovný konzert ZUŠ. Pro rodiče našich
žaků se konalo pokračování přednášky Kyberkriminalita a nebezpečí sociálních sítí 2. V rámci
dopravní výchovy proběhl pro čtvrťáky program v Českém Krumlově.
V květnu se konaly historické přednášky pro 2. stupeň. Preventivní program Phénix s názvem Alkohol
a kouření navštívili šesťáci. Společně nám zazpívali naše sbory. PPP pracovala s kolektivem 4. třídy.
Konaly se sportovní soutěže, okresní a krajská kola olympiád jednotlivých předmětů.
I červen byl bohatý na preventivní aktivity, žáci formou výletů poznávali okolí naší školy. Pro
mateřskou školu byl připraven Den dětí. Proběhla Canisterapie v ŠD. Žáci 5. tříd si mohli znalosti
z oblasti financí ověřit při celodenním projektu Finanční gramotnost.
Ve školním roce proběhla jedna výchovná komise.
Škola bude i nadále na základě vyhodnocení tohoto školního roku spolupracovat s PPP Český
Krumlov a SVP Spirála.
Velice kladně hodnotíme preventivní programy Phénix . Spolupráce se ukázala jako vysoce efektivní.
Metodička prevence se zúčastnila Krajské konference prevence rizikového chování.
Celkově lze říci, že Školní preventivní program pokryl celé spektrum primární prevence a přispěl
k budování pozitivního klimatu naší školy.
Zpracovala Mgr. Libuše Rynešová
metodik prevence

Výchovné poradenství ve školním roce 2018/2019
Výchovný poradce pro volbu povolání pracuje podle vlastního plánu ve spolupráci s vedením
školy. Zaměřuje se především na profesní poradenství, tj. zabývá se:
- předáváním informačních materiálů a informací od náborových pracovníků žákům
- pomáhá s výběrem a volbou střední školy, která směřuje k budoucímu povolání
- poskytuje informace o službách dalších poradenských zařízení (PPP – testy profesní orientace
žáků)
- spolupracuje s dalšími odbornými institucemi (Úřad práce)
- podává informace o přijímacích řízeních
- vyplňuje přihlášky na SŠ atd.
V říjnu se žáci 9. ročníků zúčastnili Burzy škol v Českém Krumlově, kde se seznámili
s možnostmi dalšího studia po ukončení základní školy.
V listopadu žáci 8. a 9. ročníků navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích,
kde získali přehled o možnostech dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji.
V listopadu navštívili žáci 9. tříd a žáci vycházející z 8. tříd Úřad práce v Českém Krumlově. Zde
získali podrobnější informace týkající se jednotlivých druhů povolání a také informace týkající se
uplatnění jednotlivých oborů na trhu práce. Každý žák měl také k dispozici svůj Atlas školství.
V prosinci se konal Den řemesel, který pořádala Střední odborná škola zdravotnická a Střední
odborné učiliště v Českém Krumlově. V budově Střediska praktického vyučování v Českém
Krumlově byly vybraným žákům 9. tříd představeny především stavební obory (truhlář, tesař, zedník,
klempíř a instalatér), ale také ostatní učební obory, které lze na této škole studovat.
V prosinci jeli žáci 9. tříd na exkurzi do firmy Engel v Kaplici a v rámci exkurze navštívili také
místní firmu Jihostroj.
Od podzimu do jara byly na škole organizovány besedy se zástupci středních škol, kde vycházející
žáci získávali podrobné informace o jednotlivých školách.
Všem vycházejícím žákům byly včas vyplněny a předány přihlášky a zápisové lístky ke studiu na
střední škole.
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Výchovná poradkyně pro volbu povolání uspořádala pro rodiče 2 informační schůzky, kde jim
byly sděleny důležité informace týkající se vyplnění a odevzdání přihlášek a zápisových lístků na
střední školy.
Během školního roku byly poskytnuty některým žákům a jejich rodičům individuální konzultace
týkající se výběru střední školy.
Žáci 8. tříd byli informováni o možnosti vyšetření v PPP – testy profesní orientace žáků.
V tomto školním roce žáci 9. tříd a poté i žáci 8. tříd obdrželi od výchovné poradkyně licenční
klíče pro vstup do on-line aplikace Salmondo Junior, která pomáhá žákům orientovat se v otázkách
vzdělávání, volby povolání a osobnostního rozvoje. Tuto aplikaci mohou naši žáci využívat zdarma
v rámci projektu Impuls pro kariéru.
V květnu psali někteří žáci 8. tříd SCIO testy v rámci přípravy na přijímací zkoušky a byly jim
objednány některé doplňkové materiály (testy, cvičebnice) pro přípravu na přijímací zkoušky v příštím
školním roce. Tyto testy i doplňkové materiály si rodiče platili.
V červnu navštívili žáci 8. tříd v rámci exkurze místní firmu NAVEL, která se zabývá ostřením a
dodávkou nástrojů, nářadí, měřidel a brusiva pro strojírenskou a další průmyslovou výrobu.
Zpracovala Mgr. Petra Brabcová,
výchovný poradce

Výchovné poradenství ve školním roce 2018/2019
Výchovný poradce koordinuje spolupráci třídních učitelů s poradenskými zařízeními (s PPP
a SPC), je integrujícím činitelem zejména v oblasti péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy.
Spolupracuje úzce se školním metodikem prevence a kariérovým poradcem, dále se žáky samými,
s jejich rodiči, se SVP, a dalšími institucemi. Koordinuje činnost třídních učitelů a všech dalších
vyučujících při vypracovávání Individuálních vzdělávacích plánů, Plánů pedagogické podpory,
a rovněž při jejich vyhodnocování, v průběhu roku poskytuje metodickou podporu všem
pedagogickým pracovníkům, kteří vypracovávají pro vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami Sdělení školy pro poradenská zařízení. Spolupracuje s asistenty pedagogů a všemi
pedagogickými pracovníky školy, kteří přicházejí ve své výchovně vzdělávací práci do styku s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami, vyžadujícími individuální přístup. Výchovný poradce rovněž
podle svých možností může provádět hospitační činnost ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním školním roce proběhlo pozorování 21 žáků v 7
třídách. Dále je vedena evidence všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na doporučení poradenských zařízení (PPP Český Krumlov, PPP České Budějovice, SPC SP
České Budějovice a SPC MP České Budějovice) bylo v letošním školním roce vzděláváno 28 žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního vzdělávacího plánu, 17 z nich za pomoci
asistentů pedagoga.
Dále bylo ve škole vzděláváno 16 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez IVP a 11
žáků podle Plánu pedagogické podpory, nastaveného školou.
V průběhu tohoto školního roku bylo vyučujícími vzděláváno podle Plánu pedagogické podpory
celkem 11 žáků, z toho u 4 z nich již proběhlo, nebo v nejbližší době proběhne, vyšetření
v poradenských zařízeních a jejich Doporučení teprve škola dostane. Plány pedagogické podpory byly
ke konci školního roku ukončeny a podle potřeby budou vypracovány opět v příštím školním roce.
Celkem bylo tedy v letošním školním roce vzděláváno 55 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, se vzděláváním některých pomáhalo v tomto školním roce 11 asistentů pedagoga.
Spolupráce s PPP v Českém Krumlově i Českých Budějovicích a SPC pro sluchově i mentálně
postižené v Českých Budějovicích je velmi úzká a kvalitní. Se souhlasem rodičů jsou Doporučení
s pracovníky poraden konzultovány tak, aby práce se žáky byla co nejefektivnější.
Průběžně během školního roku a na konci školního roku bylo hodnoceno plnění Individuálních
vzdělávacích plánů v závislosti na datu vystavení Doporučení, nejpozději do 1 roku od vystavení.
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Ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli bylo vyplněno a odesláno celkem 21 Sdělení školy
ke kontrolnímu vyšetření v poradenských zařízeních. Na první vyšetření, z nichž některá teprve
proběhnou, bylo objednáno 13 žáků.
V letošním školním roce rovněž probíhala spolupráce s OSPOD v Kaplici, Českém Krumlově,
Č. Budějovicích a Příbrami. Ve 28 případech byli třídní učitelé vyzýváni k podání zpráv.

Zpracovala Mgr. Radka Pfefrlová
výchovný poradce

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Smyslem dalšího vzdělávání pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci. Škola
organizovala další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který
stanovila po předchozím projednání s pedagogickými pracovníky. Při stanovení plánu dalšího
vzdělávání bylo přihlíženo zejména k zájmu školy pokračovat v úpravách a zejména naplňování ŠVP,
k studijním potřebám pedagogických pracovníků a rozpočtu školy. Vzdělávání bylo realizováno
formou společných vzdělávacích akcí ve škole, které byly připraveny na základě požadavků vedení
školy, dále pak v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (vždy v akreditovaných
programech) a samostudiem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících (§24, odst. 4).

1. Vzdělávání managementu školy
Vzdělávací akce, studium
Odměňování pracovníků školství
v roce 2019
Inspirace pro zvyšování kvality
vzdělávání na úrovni školy
Zákoník práce ve školské praxi výkladové problémy

Pořadatel
PARIS

Rozsah (h)
6

Účast
Luděk Kopřiva

ČŠI

---

Luděk Kopřiva

6

Luděk Kopřiva

Rozsah (h)

PARIS

2. Vzdělávání v oblasti společného vzdělávání
Vzdělávací akce, studium
Pořadatel
Práce s dětmi ADHD

Spolupráce škol se školskými
poradenskými zařízeními

Konzervatoř
České Budějovice

6

Účast
Eva Hadová
Kateřina Sládková
Eva Štěpánová

NIDV

8

Radka Pfefrlová
Marie Zachariášová
Iveta Radová

Studium pedagogiky - Asistent
pedagoga

ZVaS

116

Žák s autismem na základní a
střední škole

Agentura
Majestic, v. o. s.

8

Jana Moravcová
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3. Vzdělávání v oblasti prevence patologických jevů
Vzdělávací akce, studium
Pořadatel
Rozsah (h)
Agrese, šikana a proces jejich řešení
na základní škole
Bezpečnostně právní aspekty
rizikového chování
Rizikové chování dětí a mládeže
Řešení problémů ve třídě

NIDV

8

celý pedagogický sbor

Jihočeský kraj

7

Luděk Kopřiva

NIDV

8

celý pedagogický sbor

Mgr. Michaela
Veselá

8

Libuše Rynešová
Radka Pfefrlová

4. Vzdělávání v ostatních oblastech
Vzdělávací akce, studium
Pořadatel
Rozsah (h)
Brána jazyků otevřená
NIDV
60
anglický jazyk
Příprava občanů k obraně státu
Armáda Čr
4
pro učitele ZŠa SŠ
Základní školní lyžování
Lipno servis
50
Komunikace s rodiči
Odraz lidské psychiky
výtvarném projevu

Účast

Účast
Iva Olšanová
Eva Bicková
Jiří Švehla
Jiří Švehla

DO SVĚTA

12

celý pedagogický sbor

ZVAS

8

Marie Zachariášová

ve

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
SDRUŽENÍ RODIČŮ
Pro rodiče byly uspořádány klasické třídní schůzky, konzultační odpoledne, jedna
speciální schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd a dvě speciální schůzka pro rodiče
vycházejících žáků.
SRPŠ přispělo na dárky a odměny pro žáky, na dopravu na soutěže a olympiády; na
dopravu na lyžařský výcvik 7. ročníku; na materiál pro žáky při projektech školy, na papíry na
kopírování pro žáky, odměny pro úspěšné žáky; dárek pro žáky 1. ročníku při pasování na
čtenáře. Finanční příspěvek na pronájem sálu při slavnostním rozloučení se žáky 9. tříd.
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Školní stravování pro žáky zajišťuje vlastní školní jídelna, která je součástí školy.
Školní jídelna umožňuje i závodní stravování pro zaměstnance školy. Do školní jídelny
mohou docházet též důchodci naší organizace.
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Ke stravování bylo přihlášeno 343 žáků. Ve školním roce 2018/2019 bylo uvařeno ve
školní jídelně cca 61 779 obědů. Stravování probíhá za dodržování vyhlášek č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č.
84/2005 Sb., o závodním stravování.
Žáci jsou zařazeni do tří věkových kategorií pro platbu oběda (7 - 10 let,10 - 14 let, 15
let), zaměstnancům je přispíváno z FKSP.
V průběhu školního roku 2018/19 bylo průběžně obnovováno vybavení školní
kuchyně.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
V průběhu školního roku 2018/2019 pracoval v ŠD kolektiv pěti vychovatelek.
Na začátku školního roku bylo přihlášeno 111 dětí, na konci roku družinu navštěvovalo 105
dětí. O vedlejších prázdninách byla družina uzavřena pro nezájem ze strany rodičů.
V letošním roce docházely děti do kroužku ,,Pracovních činností“ -13 dětí a do kroužku
,,Hry na perkusní nástroje“-5 dětí.
Na školní zahradě máme ,,Zoo-koutek“, kde se děti učí starat o drobná zvířata
a bylinkový záhon o který pečují a jehož výpěstky si na základě ochutnávky čajů ve ŠD
mohou brát domů.
Letos jsme se zapojili do akce ,,výroba přáníček –Ježíškovo vnoučata“(60 dětí) ,,sázení
habrů“ na školním hřišti (60 dětí),-oblečeme strom(20dětí). V dubnu a květnu vyrábění
přáníček pro Velešínské důchodce (60 ks přáníček)
V červnu byla v družině ukázková hodina canisterapie ,které se zúčastnilo 30 dětí.
Pro rodiče jsme připravily akce ,,Vánoce v družině“ a ,,Velikonoce v družině“. Děti si
společně s rodiči vyráběly různé výrobky .Dohromady se zúčastnilo 220 dětí.
Pravidelně dáváme na nástěnku do obchodu Trefa práce dětí z družiny.
Vychovatelky pomáhaly na branném a sportovním dnu školy.
Všechna čtyři oddělení spolupracovala na celoroční výzdobě chodeb , schodišti
a jídelny školy.
Zpracovala Pavlína Neubauerová
vedoucí ŠD
Environmentální výchova
Ve školním roce 2018/2019 probíhala environmentální výchova opět v rámci jednotlivých předmětů,
mezipředmětových vztahů, v podobě různých exkurzí, výletů, soutěží, popř. i formou procházek do
blízkého okolí naší školy.
V září tradičně probíhaly zápisy do zájmových kroužků školy a do ZOO Koutku při školní družině.
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V říjnu navštívila 6. A Planetárium v Českých Budějovicích, 6. B vyjela do Kaplice na chovatelskou
výstavu. Vybraní žáci druhého stupně navštívili ZOO Hluboká nad Vltavou, kde probíhaly Výpravy za
dobrodružstvím. Pro 1. a 2. stupeň byl určen výchovně vzdělávací pořad Staré pověsti české. Žáci 6.
A prožili několik dní ve Středisku environmentální výchovy Stožec.
V listopadu se žáci 7. B vydali do Třeboně a navštívili Rybářství Třeboň. Exkurze do Prahy se
zúčastnili žáci 9. tříd. 8. a 9. ročník navštívil výstavu Vzdělání a řemeslo.
V rámci této výstavy a ve spolupráci s firmou Jihostroj Velešín se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili
soutěže T – Profi.
V prosinci byl pro žáky 1. stupně určen vzdělávací pořad Divadélko pro školy, pro žáky 2. stupně byl
nabídnut pořad Fenomén Karel Čapek. Žáci 9. ročníku navštívili Den řemesel v Českém Krumlově.
V únoru opět vyrazili vybraní žáci do Třeboně na Ekománii, proběhlo školní kolo Biologické
olympiády pro 2. stupeň naší školy.
V březnu se konalo školní kolo Chemické a Zeměpisné olympiády. 5. B se zapojila do výtvarné
soutěže ke Dni Země.
V dubnu proběhlo již okresní kolo Biologické olympiády, žák naší školy byl velice úspěšný a
postoupil do krajského kola Biologické olympiády, která se konala v květnu.
7. A navštívila v květnu Rybářství Třeboň. Proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
V červnu 5. ročník zavítal do Planetária v Českých Budějovicích a do Bujanova do Muzea
koněspřežné dráhy, dějepisnou exkurzi absolvoval 8. ročník.
I nadále vedeme žáky k třídění odpadu, snažíme se o úklid okolí školy. Ve třídách pečujeme o
pokojové rostliny, v rámci hodin pracovní výchovy se žáci starají o školní zahradu.
Škola i nadále spolupracuje s nadací Zdravá 5. Proběhla řada besed.
Stále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol.
V rámci jednotlivých předmětů probíhá i promítání přírodovědných filmů, Formou školních výletů se
žáci seznamují s nejbližším okolím svého bydliště, školy.
Při školní družině stále pracuje ZOO Koutek.
Škola navázala spolupráci s MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a
informační středisko ochrany vod Vodňany.
Zpracovala Mgr. Libuše Rynešová
metodik EVVO
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Účast a výsledky žáků ve sportovních soutěžích

název soutěže

působení
(okresní, krajské…kolo)

účast
(počet žáků a z jakého ročníku)

6. a 7. třídy -10 žáků

Florbal

okres

Florbal

okres

Atletická olympiáda
I. stupeň

okres

Pohár rozhlasu

okres

Pohár rozhlasu

okres

8. a 9. třídy – dívky
6 žákyň

Pohár rozhlasu

okres

8. a 9. třídy - hoši
6 žáků

8. a 9. třídy – 10 žáků
ml. žáci a žákyně (3. -5.
třída)- 16 žáků
6. a 7. třídy- dívky
6 žákyň

nejlepší výsledek
5. místo
5. místo
2. místo
2x1., 1x2., 3x3.)
4. místo
2. místo

5. místo

Lyžařský kurz 7. roč. – 49 žáků
Plavecký kurz 4. ročník – 52 žáků

Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích
název soutěže

působnost

účast

nejlepší výsledek

Olympiáda z českého jazyka

okresní kolo

2

3. místo

Olympiáda z českého jazyka

krajské kolo

1

2. místo

Olympiáda z českého jazyka

národní kolo

1

bez umístění

Matematická olympiáda 7. tříd

okresní kolo

1

2. místo

Dějepisná olympiáda

okresní kolo

3

bez umístění

Biologická olympiáda

okresní kolo

1

1. místo

Biologická olympiáda

krajské kolo

1

bez umístění

Chemická olympiáda

okresní kolo

2

7. místo

Zeměpisná olympiáda

okresní kolo

1

1. místo

Zeměpisná olympiáda

krajské kolo

1

13. místo
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Pythagoriáda 7. roč.

okresní kolo

3

5. místo

Pythagoriáda 8. roč.

okresní kolo

1

1. místo

Účast a výsledky žáků ve výchovných soutěžích
název soutěže

předmět

působnost

účast

Hv

okresní kolo

7

nejlepší výsledek
1x 1. místo, 3x 2. místo,

Jihočeský zvonek

3x 3. místo
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Kulturní, výchovné, sportovní a vzdělávací akce ve školním roce 2018 - 2019



ZÁŘÍ
Večerní běh Kaplicí
Preventivní program Policie ČR – 1. ročník






ŘÍJEN
Den s plyšákem – tematický den žákovské samosprávy
Velešínský půlmaratón – doprovodný závod pro děti
Výchovně vzdělávací pořad Staré pověsti české (Agentura Pernštejni)
Štafeta 100x100 – běh ke 100. výročí republiky













LISTOPAD
Den v barvě trikolóry – tematický den žákovské samosprávy
Exkurze na Úřad práce v Českém Krumlově – 9. ročník
Soutěž T- PROFI (ZŠ, SOŠ, Jihostroj)
Vzdělání a řemeslo - návštěva výstavy v Českých Budějovicích – 8. a 9. ročník
Projekt Příběhy bezpráví – beseda a projekce filmu – 9. ročník
Preventivní program Phénix – 5. ročník
Exkurze Rybářství Třeboň – 7. ročník
Exkurze do Hudebního divadla Karlín v Praze – 9. ročník
Soutěž ve florbalu v Kaplici okrskové a okresní kolo – 6. až 7. ročník
Preventivní program Zdravá pětka 1. – 5. ročník
Kyberkriminalita a nebezpečí sociálních sítí – přednáška v sále kina pro rodiče a veřejnost


















PROSINEC
Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně a MŠ – 9. ročník
Vánoční tradice ve školní družině – pro žáky a rodiče
Exkurze SOŠ Velešín + Engel Kaplice – 9. ročník
Preventivní program SANANIM – Než užiješ alkohol, užij rozum
Den řemesel na SOŠZ Český Krumlov – 9. ročník
Exkurze Jihostroj Velešín – 9. ročník
Vzdělávací pořad - Divadélko pro školy: Z devatera pohádek, Fenomén Karel Čapek
Vánoční koncert - vystoupení pěveckých sborů Koťata se sborem Úsměv
ze ZŠ Borovany
Vánoční tradice ve školní družině – interaktivní dílny za účasti rodičů
LEDEN
Tříkrálový koncert – společné vystoupení sborů Koťata, Rolničky + Úsměv ZŠ Borovany
Okresní kolo dějepisné olympiády
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Okresní kolo matematické olympiády
Bílý den – tematický den žákovské samosprávy
Preventivní program Phénix – 1. a 2. ročník
Filmové představení - Kino Velešín
1. – 3. ročník – Když draka bolí hlava
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4. – 6. ročník – Čarodějovy hodiny
7. – 9. ročník – Fantastická zvířata 2





ÚNOR
Vzpoura úrazům, preventivní program VZP – 4. a 9. ročník
Lyžařský kurz Lipno Kramolín 7. třídy
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Českém Krumlově
Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo v Českém Krumlově












BŘEZEN
Projekt Masopust - průvod, karneval – I. stupeň a 9. ročník
Preventivní program Phénix – 3. ročník
Školní a okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek
Školní kolo Matematický klokan
Dějepisná olympiáda – krajské kolo
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách
Vzpoura úrazům, preventivní program VZP 4. ročník
Okresní kolo olympiády v chemii
Beseda Československé opevnění na Velešínsku – 9. ročník

























DUBEN
Velikonoční tradice ve školní družině – interaktivní dílny za účasti rodičů
Preventivní program Phénix – 4. a 6. ročník
Fotografování tříd
Okresní kolo biologické olympiády
Okresní kolo matematické olympiády
Školní kolo rybářské olympiády
Exkurze Budvar a ČOV České Budějovice – 9. ročník
Pasování na čtenáře žáků 1. tříd v městské knihovně
Hodina TV s Armádou České republiky 7. a 8. ročník
Preventivní program NEHULÍME-KRESLÍME – 8. ročník
Výchovný koncert ZUŠ pro I. stupeň
Přednáška Osvobození Budějovicka a poválečný vývoj – 9. ročník
Kyberkriminalita a nebezpečí sociálních sítí 2 – přednáška pro rodiče a veřejnost
KVĚTEN
Pohár rozhlasu okresní kolo
Krajské kolo Biologické olympiády
Pythagoriáda okresní kolo
Historické přednášky p. Račáka z Regionálního muzea v Českém Krumlově – 6. - 9.
ročník
Sportovní den školy – I. stupeň
Okresní kolo zdravotnické soutěže
Zájezd a společné vystoupení sborů Koťata a Rolničky v Protivíně
Společné vystoupení sborů Rolničky, Koťata a borovanských sborů pro žáky a pro rodiče
Okresní atletická olympiáda v Kaplici – I. stupeň
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ČERVEN
Dětský den pro MŠ
Exkurze NAVEL Velešín – 8. ročník
Exkurze Dobrodružství s technikou České Budějovice – 3. a 6. ročník
Exkurze Rybářství Třeboň – 7. ročník
Planetárium České Budějovice – 5. ročník
Projektový den na SOŠ Velešín – 8. ročník
Sportovní den školy – II. stupeň
Branné cvičení školy
Besídka žáků 9. tříd a rozloučení s vyučujícími
Setkání žáků se starostou města – obřadní síň
Slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení se žáky 9. tříd v kinosále za přítomnosti
vedení školy a třídních učitelů

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků žáků - 4. ročník ZŠ v oblasti
„Matematika a přírodověda“. Testy proběhly ve škole ve dnech 9. a 10. 5. 2019. Do testování
bylo zařazeno 48 žáků.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
VÝNOSY

1.1. transfer MÚ

5 500 000,00

1.2. transfer KÚ

22 384 472,00

1.3.ostatní výnosy

1 737 359,17

1.9. použití fondů

288 000,00

1.10. rozpouštění dotací

496 116,00

Výnosy celkem

30 405 947,17

NÁKLADY

2.2.1. platy včetně odvodů
2.2.2. materiál
2.2.3. služby
2.2.4. ostatní náklady

575 920,00
2 452 211,13
602 955,64
4 314 061,11

2.2.5. náklady KÚ

22 384 472,00

2.2. náklady celkem

30 329 619,88

Hospodářský výsledek

76 327,29

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT - Podpora výuky plavání v základních
školách I. a II. etapa.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola neorganizovala žádnou formu celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci se však různých forem
celoživotního vzdělávání zúčastnili.

Vzdělávací akce, studium
Metodik prevence sociálně
patologických jevů

Pořadatel

Rozsah (h)

PF JCU

250

Účast
Rynešová
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do projektů SZIF Mléko do škol a Ovoce a
zelenina do škol.
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole pracuje organizace ČMOS. Veškerá spolupráce se odehrává ve smyslu zákona
262/2006 Sb. (dále jen ZP) a kolektivní smlouvy. Součástí kolektivní smlouvy jsou i
následující vnitřní předpisy školy: Vnitřní platový předpis, Zásady pro tvorbu a čerpání
FKSP, Rozpočet FKSP, Směrnice pro přidělování osobních ochranných pracovních
prostředků. Pouze Směrnici pro poskytování cestovních náhrad vydává zaměstnavatel jako
svou vnitřní směrnici.
Spolupráce se odehrává především následujícím způsobem:
- pravidelným předáváním informací odborové organizaci dle ZP a kolektivní smlouvy
- společným pořádáním akcí pro zaměstnance

Ve Velešíně dne 31. srpna 2019

……………………………………………
Mgr. Luděk Kopřiva, ředitel ZŠ Velešín
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