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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 2020 zastupující 

Mgr. Zdeněk Vaclík 

Mgr. Jitka Fikejsová 

Mgr. Lenka Moravcová 

 

pedagogické pracovníky 

Mgr. Hana Císařová – předseda školské rady 

Ing. Marie Hanzalíková 

Hana Sobíšková 

zřizovatele 

 

Jana Bínová 

Ing. Jana Poloková 

Mgr. Kateřina Sklářová, DiS 

zákonné zástupce žáků 

 

Školská rada se ve školním roce 2020/2021 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 

  

 

Oblasti Součet Předměty 

Ročník Minimální 

časová  

dotace 

Disponibilní 

hodiny 1. 2.  3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

42 
Český jazyk 

a literatura 
9 10 9 7 7 33 9 

9 Cizí jazyk   3 3 3 9  

Matematika 

a její 

aplikace 

24 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 

Informatika 

    1 1  

Člověk a 

jeho svět 
15 

Prvouka 2 2 3   

12 3 Vlastivěda    2 2 

Přírodověda    2 2 

Umění a 

kultura 

12 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

12  

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 

Člověk a 

zdraví 
10 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10  

Člověk a 

svět práce 
5 

Pracovní 

výchova 
1 1 1 1 1 5  

Celkem 

hodin 
118  20 22 25 25 26 102 16 
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UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELEŠÍN PRO 2. STUPEŇ 
  

 

Oblasti Součet Předměty 

Ročník Minimální 

časová  

dotace 

Disponibilní 

hodiny 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

20 
Český jazyk a 

literatura 
5 5 5 5 15 5 

12 Cizí jazyk 3 3 3 3 12  

3 Další cizí jazyk   3 3  6 

Matematika a 

její aplikace 
19 Matematika 5 5 4 5 15 4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

2 

Informatika 

1 1   1 1 

Člověk a 

společnost 
12 

Dějepis 2 2 2 2 

11 1 
Občanská 

výchova 
1 1 1 1 

Člověk a 

příroda 

27 

Fyzika 2 2 2 2 

21 6 
Chemie   2 2 

Přírodopis 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 1 

Umění a 

kultura 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 

10  
Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a 

zdraví 11 
Tělesná výchova 2 2 2 2 

10  
Výchova ke zdraví  1  1 

Člověk a svět 

práce 
4 Pracovní výchova 1 1 1 1 3 1 

Celkem hodin 122  29 30 31 32 104 18 

 

 



7 
 

Náboženství – nepovinný předmět 1 hodina (1. -9. ročník) 

Další cizí jazyk: Ruský jazyk 

   Německý jazyk 

   Francouzský jazyk 

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 9. ročník 

 (počet žáků) (počet žáků) 

Francouzský jazyk 0 0 

Německý jazyk 51 52 

Ruský jazyk 0 0 

 

Nepovinné předměty 

Římskokatolické 

náboženství 
I. pololetí II. pololetí 

zapsáno celkem 29 29 

Zájmové útvary ve škole 

Pro žáky byly připraveny tradiční kroužky, které se vzhledem k protiepidemiologickým opatřením 

v průběhu školního nemohly uskutečnit. 

název kroužku zaměření počet zapsaných žáků 

Sportovní hry sportovní činnosti  

Pěvecký kroužek I. sborový zpěv  

Pěvecký kroužek II. sborový zpěv  

Kroužek psaní na počítači a výukových 

her 

základy administrativy  

Náprava SPU specifické poruchy učení  

Jazyková výchova I. logopedie  

Jazyková výchova II. logopedie  

Hra na perkusní nástroje hudební výchova  

Pracovní činnosti umělecká tvorba  

Kroužek anglického jazyka anglický jazyk  
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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, Mgr Lenka Moravcová 

 

 

pracovníci 
k 30. 6. 2020 k 30. 6. 2020 k 30. 6. 2021 k 30. 6. 2021 

 fyzické osoby 
přepočtený 

počet 
fyzické osoby 

přepočtený 

počet 

učitelé 30 28,46 31 29,41 

vychovatelky 5 3 5 3,11 

asistent 12 7,77 12 7,72 

provozní zaměstnanci 7 6,63 8 6,8 

školní jídelna 5 4,38 5 4,38 

celkem 59 50,24 61 51,42 

 

Učitelé (stav k 30. 6. 2021) 

1. stupeň 2. stupeň 

Mgr. Kitnerová Petra Čj - D, Nš Mgr. Bicková Eva Čj – D 

Mgr. Kyselová Věra Nš – Pč Mgr. Brabcová Petra Nj - Bi 

Mgr.  Jančářová Barbora Nš Mgr. Codlová Eva M – Zt 

 Havlíčková Lenka Nš Mgr. Čížek Josef Čj - D 

Mgr. Matuchová Jana Nš, Z - FrJ Mgr. Fikejsová Jitka Aj 

Mgr. Nosková Lenka Nš – Hv Mgr. Jančářová Vendula Čj – Hv 

Mgr. Olšanová Iva Nš –Hv Mgr Kopřiva Luděk Z - TV 

Mgr. Pytlová Michaela Nš - SpP Mgr. Kučerová Sylvie Čj - Aj 

Mgr. Pfefrlová Radka Rj – Vv Mgr. Moravcová Lenka Z - Př -VkZ 

Mgr. Rynešová Libuše Nš – Nj Mgr. Novotný Lubomír F - It 

Mgr. Rubešová Helena Nš Mgr. Pilátová Jana D - FrJ - AJ 

Mgr. Stašková Anita Nš - Aj Mgr. Stehlíková Kamila Čj - Vv 

Mgr. Táchová Ivana Nš – Pč Mgr. Škoda Vladimír Nš - Tv 

Mgr.  Pavlína Tomsová Nš Mgr. Švehla Jiří Ch-Př 

Mgr. Zegermacherová Jiřina Nš - Nj Mgr. Petr Tkaný Aj - Z 

   Mgr. Vaclík  Zdeněk Náb.-Inf. 
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Školní družina 
Neubauerová Pavlína - vedoucí vychovatelka 

Homolková Petra - vychovatelka 

Moravcová Jana - vychovatelka 

Hadová Eva- vychovatelka 

Kateřina Sládková- vychovatelka 

 

 

Asistenti pedagoga 

Kateřina Sládková 

Miroslava Písková 

Petra Homolková 

Jana Moravcová 

Iveta Kovářová 

Markéta Mikešová 

Tereza Kindlová 

Marie Zachariášová 

Eva Hadová 

Iveta Radová 

Iva Papežová 

Dana Weiglová 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2021 

věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let celkem z toho důchodci 

počet 5 10 13 13 2 43 1 

z toho žen 4 7 12 12 1 36 1 

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2021 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci pracovníci celkem 

I. stupeň 14 1 15 

II. stupeň 16 0 16 

ŠD   5 0 5 

Asistent pedagoga 12 0 12 

celkem 47 1 48 
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4.  Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce, výsledek ukončení 

školního vzdělání 

 

Výsledky přijímacích řízení 

 

Typ školy upřesnění počet 

přihlášených  
počet přijatých v 1. 

kole 
počet přijatých po 2. 

kole 
počet 

nepřijatých 
Gymnázia osmileté 1 0 0 1 
 šestileté 3 3 0 0 
 čtyřleté 7 7 0 0 
Střední odborné 

školy maturitní obory 36 32 4 0 

 nematuritní 

obory 11 11 0 0 

Celkem žáků  58 53 4 1 

          z toho z 5. ročníku 1 0 0 1 
 ze 7. ročníku 4 4 0 0 
 z 8. ročníku 1 1 0 0 
 z 9. ročníku 52 48 4 0 

 

Zápis do 1. tříd 

 Zápis dětí do prvních tříd proběhl vzhledem k aktuálním omezením přes elektronický 

přihlašovací systém v průběhu měsíce dubna 2021. K zápisu se dostavilo celkem 58 dětí. 

Rodiče 4 dětí požádali o odklad školní docházky a 2 děti nastoupí do jiné školy, takže do naší 

školy k 1. září 2021 nastoupí 52 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   58 

Odklad povinné školní docházky 

Doporučení PPP 4 

Doporučení lékaře 4 

Celkem nastoupí 1. 9. 2021 52 

 

 

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 

 

ročník chlapci dívky celkem 

9. 27 25 52 

8. 1 0 1 

7. 0 1 1 

celkem 28 26 54 
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Přehled tříd školy (stav k 30. 6. 2021) 

 

třída třídní učitel chlapců dívek celkem 

1.A Stašková Anita 12 8 20 

1.B Táchová Ivana 10 5 15 

1.C Pytlová Michaela 9 8 17 

2.A Kyselová Věra 11 9 20 

2.B Olšanová Iva  8 9 17 

2.C Zegermacherová Jiřina 11 8 19 

3.A  Havlíčková Lenka  6 11 17 

3.B Kitnerová Petra  7 8 15 

3. C Rubešová Helena  10 11 21 

4. A Matuchová Jana  9 9 18 

4. B Rynešová Libuše  10 9 19 

4.C Nosková Lenka 8 7 15 

5. A Jančářová Barbora 8 12 20 

5. B Stehlíková Kamila 13 9 22 

Celkem 1.st. 14 tříd 132 123 255 

 

6.A Pilátová Jana 15 11 26 

6.B Tkaný Petr 15 11 26 

7.A Novotný Lubomír 14 11 25 

7.B Švehla Jiří 11 14 25 

8.A Jančářová Vendulka 10 16 26 

8.B Bicková Eva 13 12 25 

9.A Kučerová Silvie 13 14 27 

9.B Brabcová Petra 14 11 25 

Celkem 2.st. 8 tříd 105 100 205 

celkem 22 tříd 237 223 460 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Prospěch žáků 

 

  I. pololetí % II. pololetí % 

I. stupeň celkem  254 žáků  255 žáků  

 prospěli s vyznamenáním 227 89,4 219 85,9 

 prospěli 25 9,8 34 13,3 

 neprospěli  2 0,8 2 0,8 

II. stupeň celkem  203 žáků  205 žáků  

 Prospěli s vyznamenáním 83 40,9 78 38 

 Prospěli 106 52,2 115 56,1 

 Neprospěli 14 6,9 12 5,9 

Škola celkem  457 žáků  460 žáků  

 Prospěli s vyznamenáním 310 67,8 297 64,6 

 Prospěli  131 28,7 149 32,4 

 Neprospěli 16 3,5 14 3 

 

Chování žáků 

 

  I. pololetí % II. pololetí % 

I. stupeň celkem žáků  254 žáků  255 žáků  

 velmi dobré 254 100 253 99,2 

 uspokojivé 0 0 2 0,8 

 neuspokojivé 0 0 0 0 

II. stupeň celkem žáků  203 žáků  205 žáků  

 velmi dobré 199 98 199 97,1 

 uspokojivé 4 2 6 2,9 

 neuspokojivé 0 0 0 0 

Škola celkem  457 žáků  460 žáků  

 velmi dobré 453 99,1 452 98,3 

 uspokojivé 4 0,9 8 1,7 

 neuspokojivé 0 0 0 0 

 

 

Další kázeňská opatření 

 

  I. pololetí % II. pololetí % 

Škola celkem  457 žáků  460 žáků  

 napomenutí třídního učitele 27 5,9 15 3,3 

 důtka třídního učitele 6 1,3 23 5 

 důtka ředitele školy 7 1,5 22 4,8 

 pochvala třídního učitele 13 2,8 15 3,3 

 pochvala ředitele školy 0 0 5 0 

 

 



13 
 

Zameškané hodiny 

 

  I. pololetí na žáka II. pololetí na žáka 

I. stupeň celkem žáků  254 žáků  255 žáků  

 omluvené 5689 22 6894 27 

 neomluvené 0 0 5 0,02 

II. stupeň celkem žáků  203 žáků  205 žáků  

 omluvené 4778 24 6481 31,6 

 neomluvené 228 1 89 0,4 

Škola celkem  457 žáků  460 žáků  

 omluvené  10467 23 13375 29 

 neomluvené 228 0,5 94 0,2 

 

 Kurzy  

       
Plaveckého kurzu se účastnili žáci 4. ročníku v počtu 52 žáků. 

Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku se ve školním roce 2020/21 neuskutečnil a pokud to bude 

možné bude nahrazen v následujícím školním roce 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2020-2021  

Základní škola  pracuje v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů podle 

Školního preventivního programu rizikového chování. 

MPP vychází z těchto zdrojů:  

• Aktivity realizované pedagogy v rámci běžné výuky (online výuky). 

• Spolupráce s externími subjekty.    

MPP  je vždy vypracován na školní rok a koresponduje se Školním vzdělávacím programem 

naší školy.  

V letošním školním roce, který byl ovlivněn zavřením škol, působili preventivně hlavně třídní 

učitelé a vyučující v online hodinách. V rámci školy byly sledovány hlavně krátkodobé 

absence, nerespektování pokynů, vulgární vyjadřování, porušování pravidel online výuky. 

V případě zjištění těchto přestupků a jejich následného řešení postupovali vyučující dle 

Školního řádu ZŠ Velešín a Metodického pokynu MŠMT.  

Většina plánovaných akcí byla zrušena.  

Prevence směrem k rodičům:  

• probíhala v rámci online třídních schůzek, konzultací, individuálních pohovorů,  

• rodiče byli ihned informování o situaci, která se bezprostředně týkala jejich dítěte 

(spolupráce s OSPOD Kaplice), 

• byly navrženy postupy řešení. 

  

Prevence směrem k pedagogickým pracovníkům:  

• informování pedagogického sboru o způsobu prevence na naší škole,  

• k dispozici je odborná literatura, časopis Prevence, 

• vzájemná podpora, konzultace.  

Přes všechny restrikce jsme se snažili některé aktivity zanechat: 

• návštěva radnice 

• vytváření vztahu k místu, kde žiji (komentované prohlídky města) 

• spolupráce s obcí (výroba přáníček pro seniory) 

• školní výlety (omezeně) 

• dodržování pravidel a Školního řádu ZŠ Velešín v online hodinách. 

V průběhu tohoto školního roku byly svolány 2 výchovné komise. 

Vzhledem k situaci se nám bohužel  nepodařilo realizovat většinu konkrétních činností, které 

vedou k naplnění MPP, mnohé aktivity byly přesunuty na příští školní rok. Bude nutné 

zaměřit se na důsledný dohled nad školní docházkou žáků a vytvářet příznivé klima ve 

třídách.  

       Mgr. L. Rynešová, metodik prevence 

 

 

 



15 
 

Výchovné poradenství ve školním roce 2020/2021 

 

 

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 tomto školním roce vzhledem k epidemiologické situaci (COVID – 19) a uzavření škol již 

v říjnu, proběhl na naší škole pouze jeden nábor, a to na místní střední školu (SOŠ stojní a 

elektrotechnická Velešín).  

Další naplánované akce v prezenční formě, jako například návštěva Úřadu práce v Českém 

Krumlově, návštěva Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, Burza škol v Českém 

Krumlově atd. byly zrušeny.  

Žáci si vybírali v tomto školním roce střední školy pomocí Atlasu školství, které jim byly 

předány a čerpali z informací, které jim posílala výchovná poradkyně prostřednictvím Google 

učebny s názvem „Volba povolání“. Zde nacházeli žáci informace o otvíraných oborech, o 

možnostech studia na jednotlivých středních školách a byly zde také k dispozici virtuální 

prohlídky škol. V této učebně našli žáci také informace týkající se vyplnění přihlášek, 

zápisových lístků a o termínech přijímacího řízení.  

Prostřednictvím Google učebny se mohli žáci zúčastnit i celorepublikové Burzy škol on-line, 

kde získali aktuální informace o možnostech studia, o přijímacím řízení atd. 

Žáci měli k dispozici díky Google učebně od ČŠI také testy JPZ, které byly v elektronické 

podobě a kde si žáci mohli ověřovat své znalosti. Své znalosti si také mohli prověřovat na 

základě cvičebnic, které si žáci zakoupili od vydavatelství Taktik – Přijímačky v pohodě – 

matematika a český jazyk a literatura. 

V tomto roce obdrželi žáci též v elektronické podobě výtisk týdeníku 5 plus 2 od společnosti 

MAFRA, který jim mohl též usnadnit výběr budoucí střední školy. 

Výchovná poradkyně také žákům zaslala brožuru s názvem „Průvodce Kam po devítce 

2020/2021“, která jim měla pomoci zorientovat se při výběru střední školy. Brožura obsahovala 

přehled důležitých informací, které jsou spojené s výběrem střední školy, harmonogram 

důležitých termínů a také užitečné odkazy na webové stránky spojené s volbou budoucího 

povolání, potažmo střední školy. 

Žáci také mohli najít různá videa a pořady na ČT edu, které mohli využít pro rozšíření svých 

znalostí v určitých předmětech. 

8. února se uskutečnila videokonference prostřednictvím Google učebny, kde výchovná 

poradkyně rodičům a žákům vysvětlila vyplnění a odevzdání přihlášek a zápisových lístků na 

střední školy, seznámila je s termíny JPZ a také je upozornila na konání školních přijímacích 

zkoušek. 

Po návratu do škol byli žáci 8. ročníků informováni o možnosti vyšetření v PPP – testy profesní 

orientace žáků. 

V květnu 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. 
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Žákům 8. tříd byly v červnu rozdány Atlasy školství, aby se s nimi seznámili a začali si vybírat 

budoucí střední školu. 

Zpracovala Mgr. Petra Brabcová 

 výchovný poradce 

 

 

Výchovné poradenství ve školním roce 2020/2021 

 
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. Úzce spolupracuje 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 pedagogů 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. Dále vede evidenci všech žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Výchovný poradce rovněž podle svých možností může provádět hospitační činnost ve třídách, 

kde jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V letošním školním roce většina činností výchovného poradce probíhala díky vládním 

nařízením a distanční výuce, která převažovala většinu školního roku, formou telefonických 

konzultací a e-mailů, proto neproběhlo žádné pozorování žáků ve vyučovacích hodinách. 

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 21 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního vzdělávacího plánu, 15 z 

nich za pomoci asistentů pedagoga. Se vzděláváním jim pomáhalo v tomto školním roce 11 

asistentů pedagoga. Dále bylo ve škole vzděláváno 35 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami bez IVP. Celkem bylo tedy v letošním školním roce vzděláváno 56 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Spolupráce s PPP v Českém Krumlově i v Českých Budějovicích, a s SPC pro sluchově 

i mentálně postižené v Českých Budějovicích, je velmi úzká a kvalitní. Se souhlasem rodičů 

jsou Doporučení s pracovníky poraden konzultována tak, aby práce se žáky byla co 

nejefektivnější a podpora odpovídající jejich potřebám. 

Průběžně během školního roku a na konci školního roku bylo hodnoceno plnění Individuálních 

vzdělávacích plánů a podpůrných opatření žáků vzdělávajících se bez IVP, nejpozději do 1 roku 

od začátku platnosti Doporučení. Tato hodnocení jsou dále odesílána do poradenských zařízení 

s cílem získání podkladů pro nastavení další podpory, pokud by to bylo nutné. 

Ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli bylo vyplněno a odesláno celkem 39 Sdělení školy k 

poradenskému vyšetření. Na první vyšetření, z nichž některá teprve proběhnou, bylo objednáno 

13 žáků školy, zbývajících 22 bylo objednáno ke kontrolnímu vyšetření a posouzení dosud 

poskytovaných podpůrných opatření. K dnešnímu dni (18. 6. 2021) škola na některá 

Doporučení poradenských zařízení zatím čeká (vyšetření žáků proběhne během letních 

prázdnin). 

V letošním školním roce rovněž probíhala spolupráce s OSPOD v Kaplici, Českém Krumlově 

a Č. Budějovicích a Rumburku. Ve 33 případech byli třídní učitelé vyzýváni k podání zpráv na 

OSPOD, 2 krát na Policii ČR a 1krát na soud. 
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Ve Velešíně, 18. 6. 2021            

          

 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). Další vzdělávání bylo 

v tomto školním roce ovlivněno protiepidemiologickými opatřeními, některé kurzy proběhly online 

formou. 

1. Vzdělávání managementu školy 

Vzdělávací akce, studium Pořadatel Rozsah (h) Účast 

Aktuální právní problémy ve 

školství 

PARIS 

 

6 

 

Luděk Kopřiva 

  

  

 

2. Vzdělávání v ostatních oblastech 

Vzdělávací akce, studium Pořadatel Rozsah (h) Účast 

Zdravotník zotavovacích akcí 

 

Červený kříž 

 

41 

 

Jiří Švehla 

Lenka Moravcová 

Krajský workshop ICT 

 

NPI 

 

4 

 

Zdeněk Vaclík  

 

Oblastní workshop ICT 

 

NPI 

 

4 

 

Zdeněk Vaclík  

 

Google Classroom 

 

NPI  

 

 

 

celý pedagogický sbor 

  
 
 
 
 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

SDRUŽENÍ RODIČŮ 
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Pro rodiče byly naplánovány klasické třídní schůzky, konzultační odpoledne, jedna 

speciální schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd a dvě speciální schůzky pro rodiče 

vycházejících žáků, vzhledem k platným opatřením schůzky probíhaly online formou. 

 SRPŠ přispělo na dárky a odměny pro žáky, na dopravu na soutěže a olympiády; 

odměny pro úspěšné žáky; dárek pro žáky 1. ročníku při pasování na čtenáře.  

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. 

Ke stravování bylo přihlášeno 378 žáků. Ve školním roce 2020/2021  bylo uvařeno ve 

školní jídelně cca 31 249 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 2020/2021 bylo průběžně obnovováno vybavení školní 

kuchyně. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

V průběhu školního roku 2020/20201 pracoval ve ŠD kolektiv pěti vychovatelek. Na 

začátku školního roku bylo přihlášeno 120 dětí, na konci roku bylo zapsáno 92 dětí.  

Celý školní rok byl vzhledem k mimořádným opatřením pro ŠD náročný, všechny 

plánované akce byly zrušeny. Od 14.10-17.11.2020 a od 1.3-9.4.2021 byla družina zavřena, od 

18.11.2021 byl provoz omezen. 

  V letošním roce docházely děti do kroužku „Pracovních činností“ -14 dětí a do kroužku 

„Perkusní nástroje“ 15 dětí. Děti zde používají různé výtvarné techniky, různé materiály, učí se 

rytmizaci a hru na perkusy podle barev. 

Na školní zahradě máme „Zoo-koutek“, kde se děti starají o drobná zvířata, a bylinkový 

záhon, o který pečují a jehož výpěstky si mohou brát domů na základě ochutnávky čajů ve ŠD. 

 

 

Všechna čtyři oddělení spolupracovala na výzdobě školy, chodeb a jídelny. 
 

Zpracovala Pavlína Neubauerová  

vedoucí ŠD 

 

Environmentální výchova  

Ve školním roce 2020/2021 naše snahy o plnění školního plánu EVVO ve značné míře 

ovlivnila probíhající pandemie covidu 19 a nastolené restrikce. Většina naplánovaných akcí 

byla zrušena, naše environmentální působení probíhalo především v on-line prostředí.  

Na podzim byla založena on-line učebna Envirokoutek, kde jsme žáky seznamovali 

s aktuálním děním ohledně životního prostředí, tradic, svátků, soutěží… V okolí Velešína 

vznikly tři dočasné naučné stezky, abychom žáky dostali do přírody a vykompenzovali jim čas 

trávený u počítače při on-line výuce. Vyhlásili jsme dvě fotosoutěže: Zima čaruje a Jaro se 

probouzí.  
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Během školního roku jsme se snažili žákům poskytnout informace o veřejných 

projektech a soutěžích, vést  žáky k vlastní zodpovědnosti, k třídění odpadu, k úspoře 

neobnovitelných zdrojů a seznámit je s udržitelným rozvojem.  

Naše škola pokračuje  ve spolupráci  s vedením města v oblasti environmentální 

výchovy. Vytvořili jsme harmonogram nadcházející spolupráce, který budeme realizovat 

v následujících letech, až bude situace příznivější.  

Vzhledem k situaci se nám nepodařilo realizovat většinu konkrétních činností, které vedou 

k plnění školního plánu EVVO. Přes všechny restrikce jsme se snažili některé aktivity zanechat: 

 

 

• Využití školního pozemku a prostředí v okolí školy při prezenční výuce – 

přírodověda, přírodopis, pracovní činnosti, výtvarná výchova… 
• Účast na zeměpisných a přírodovědných soutěžích 

ŠK, OK, KK - biologická olympiáda kategorie C a D 

ŠK, OK, KK - zeměpisná olympiáda 

Žáci 1. stupně  v době rotační výuky zpracovávali v hodinách Vv a Pr  témata ke Dni 

Země a Mezinárodnímu dni vody.  

Procházkami s třídními učiteli  poznávali okolí naší školy (farma Chodeč, Skřidla, 

Jeryn). 

• Péče o zvířata – zodpovědný přístup k živým tvorům, každodenní péče o základní 

potřeby zvířat v Zookoutku v rámci družiny 
• Snaha o úsporu energií a materiálu 

Vedení všech zaměstnanců k šetrnému využívání elektrické energie, spotřeby vody a 

k efektivnímu a úspornému větrání. Vedení k úspornému kopírování. 

• Třídění a ekologické využití odpadu 

Ve většině tříd a na chodbách funguje průběžné třídění odpadu– zejména papír, plasty, 

směsný odpad.  

Škola získala Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí (zpětný odběr a 

recyklace elektrozařízení) 

 

 

• Využití nástěnky EVVO u šaten, kde se nachází aktuální informace, výsledky 

soutěží, zajímavosti ze světa EVVO.  

 

 

 

Mgr. Libuše Rynešová (koordinátor EVVO pro 1.stupeň)  

Mgr. Lenka Moravcová (koordinátor EVVO pro 2. stupeň) 
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Účast a výsledky žáků ve sportovních soutěžích 

 

Sportovní soutěže se ve školním roce 2020/2021 nekonaly. 

Lyžařský kurz 7. roč. – 0 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 žáci 2. místo 

Krajské kolo 2 žáci 15. místo 

Dějepisná olympiáda 

Okresní kolo 1 žák 1. místo 

Krajské kolo 1 žák 10. místo 

Biologická olympiáda Krajské kolo 2 žáci  29. místo 

Chemická olympiáda 

Okresní kolo 5 žáků 2. místo 

Krajské kolo 2 žáci 15. místo 

Zeměpisná olympiáda 

Okresní kolo 6 žáků 2. místo 

Krajské kolo 1 žák 11. místo 

 

Účast a výsledky žáků ve výchovných soutěžích 

 

Výchovné soutěže se ve školním roce 2020/2021 nekonaly. 
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Kulturní, výchovné, sportovní a vzdělávací akce ve školním roce 2020 - 2021 
 

ZÁŘÍ 

• Pasování na čtenáře žáků 2. tříd v městské knihovně 
 

KVĚTEN 

• Účast žáků čtvrtých tříd v mezinárodním šetření PIRLS – čtenářská gramotnost (ČŠI) 
 

ČERVEN 

• Pasování na čtenáře žáků 1. tříd v městské knihovně 
• Slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení se žáky 9. tříd v kinosále za přítomnosti 

starosty, vedení školy a třídních učitelů 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Škola byla zařazena do hromadné inspekční činnosti zaměřené na distanční výuku.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

VÝNOSY  
1.1. transfer MÚ 6 300 000,00 

1.2. transfer KÚ 31 933 075,00 

1.3.ostatní výnosy potraviny 760 164,54 

1.4. ostatní výnosy 209 023,14 

1.5. rozpouštění dotací 537 459,00 

Výnosy celkem  39 739 721,68 

  
NÁKLADY  
2.2.1. platy včetně odvodů  138 392,00 

2.2.2. materiál 1 024 443,13 

2.2.3. služby 385 729,05 

2.2.4. ostatní náklady 5 770 967,52 

2.2.5. náklady KÚ 31 933 075,00 

2.2. náklady celkem 39 252 606,70 

 

Hospodářský výsledek                    487 114,98  
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se tomto školním roce nezapojila do žádného programu. 

 

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 Pořadatel Rozsah (h) Účast 

 

Pedagogika volného času 

 

 

Teologická 

fakulta JČU 

 

 

 

 

Marie Zachariášová 

 

 

Studium pro asistenta pedagoga 

 

VŠERS 

 

140 

 

 

Iva Papežová 

 

 

Studium v oblasti pedagogických 

věd - Vychovatelství 

 

VŠERS 

 

 

250 

 

 

Markéta Mikešová 

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

PF JČU 

  

Helena Rubešová 

 

Brána jazyků otevřená  - anglický 

jazyk B1 

 

NPI Čr 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Eva Bicková 

Iva Olšanová 

 

  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

Škola se ve školním roce 2020/2021 zapojila do projektů SZIF Mléko do škol a Ovoce a 

zelenina do škol. Škola je zapojena do projektu „Obědy pro děti“, ze kterého jsou hrazeny 

obědy ve školní jídelně vybraným žákům. 

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 
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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 2021   …………………………………………… 

Mgr. Luděk Kopřiva, ředitel ZŠ Velešín 

 

 


