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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. stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

6. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání  

7. údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, 

žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a 

s nárokem na poskytnutí jazykové přípravy 

8. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

9. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

10. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

11. základní údaje o hospodaření školy 
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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 150 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 2021/2022 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 
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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 (francouzský, 

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 48 55 

Ruský jazyk 0 0 

 

Nepovinné předměty 

Římskokatolické náboženství I. pololetí II. pololetí 

zapsáno celkem 33 33 

Zájmové útvary ve škole 

 

název kroužku zaměření počet zapsaných žáků 

Sportovní hry sportovní činnosti 17 

Pěvecký kroužek I. sborový zpěv 28 

Pěvecký kroužek II. sborový zpěv 15 

Kroužek psaní na počítači a výukových 

her 

základy administrativy 11 

Náprava SPU specifické poruchy učení 4 

Jazyková výchova I. logopedie 7 

Jazyková výchova II. logopedie 9 

Fitnessky Sportovní činnosti 15 

Pracovní činnosti umělecká tvorba 9 

Kroužek anglického jazyka anglický jazyk 6 

Kroužek francouzského jazyka francouzský jazyk 7 
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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. 2021 k 30. 6. 2021 k 30. 6. 2022 k 30. 6. 2022 

 fyzické osoby 
přepočtený 

počet 
fyzické osoby 

přepočtený 

počet 

učitelé 31 29,41 31 30,64 

vychovatelky 5 3,11 5 3,83 

asistent 12 7,72 10 6,51 

provozní zaměstnanci 8 6,8 8 6,83 

školní jídelna 5 4,38 6 4,81 

celkem 61 51,42 60 52,92 

 

Učitelé (stav k 30. 6. 2022) 

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. Fikejsová Jitka Aj 

Mgr. Matuchová Jana Nš, Z - FrJ Mgr. Jančářová Vendula Čj – Hv 

Mgr. Nosková Lenka Nš – Hv Mgr. Kopřiva Luděk Z - TV 

Mgr. Olšanová Iva Nš –Hv Mgr Kučerová Sylvie Čj - Aj 

Mgr. Pfefrlová Radka Rj – Vv Bc. Meisl Jiří Aj - D 

Mgr. Rynešová Libuše Nš – Nj Mgr. Moravcová Lenka Z - Př -VkZ 

Mgr. Rubešová Helena Nš Mgr. Novotný Lubomír F - It 

Mgr. Stašková Anita Nš - Aj Mgr. Pilátová Jana D - FrJ - AJ 

Mgr. Táchová Ivana Nš – Pč Mgr. Sedláček Marek TV 

Mgr. Tomsová Pavlína Nš Mgr. Stehlíková Kamila Čj - Vv 

Mgr.  Zegermacherová Jiřina Nš - Nj Mgr. Švehla Jiří Ch-Př 

 Weiglová Dana SPGŠ 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 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2022 

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

počet 3 10 14 12 2 41 1 

z toho žen 2 7 12 11 2 34 1 

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2022 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci pracovníci celkem 

I. stupeň 14 1 15 

II. stupeň 16 0 16 

ŠD   5 0 5 

Asistent pedagoga 10 0 10 

celkem 45 1 46 
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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 2 1 0 1 

 
šestileté 2 2 0 0 

 
čtyřleté 3 3 0 0 

Střední odborné 

školy maturitní obory 32 27 5 0 

 
nematuritní 

obory 24 18 5 1 

Celkem žáků 
 

63 51 10 2 

          z toho z 5. ročníku 2 1 0 1 

 
ze 7. ročníku 3 2 0 1 

 
z 8. ročníku 3 3 0 0 

 
z 9. ročníku 55 45 10 0 

 
Zápis do 1. tříd 

 Zápis dětí do prvních tříd proběhl po dvou letech omezení v normálním režimu. Vzhledem 

k dobré zkušenosti z minulých dvou let jsme zachovali přihlašování rodičů na přesný termín přes 

elektronický přihlašovací systém. K zápisu se dostavilo celkem 41 dětí. Rodiče 4 dětí požádali o 

odklad školní docházky a 1 dítě nastoupí do jiné školy, takže do naší školy k 1. září 2022 nastoupí 36 

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   41 

Odklad povinné školní docházky 

Doporučení PPP 4 

Doporučení lékaře 4 

Celkem nastoupí 1. 9. 2022 36 

 

 

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 

 

ročník chlapci dívky celkem 

9. 26 29 55 

8. 1 2 3 

7. 0 1 1 

celkem 27 32 59 
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Přehled tříd školy (stav k 30. 6. 2022) 

 

třída třídní učitel chlapců dívek celkem 

1.A Kyselová Věra 12 7 19 

1.B Olšanová Iva 11 6 17 

1.C Zegermacherová Jiřina 11 8 19 

2.A Stašková Anita  12 8 20 

2.B Táchová Ivana  11 6 17 

2.C Weiglová Dana 9 10 19 

3.A  Jančářová Barbora  10 9 19 

3.B Tomsová Pavlína  8 11 19 

3. C Stehlíková Kamila  10 8 18 

4. A Havlíčková Lenka  6 11 17 

4. B Kitnerová Petra  8 9 17 

4.C Rubešová Helena 10 11 21 

5. A Matuchová Jana 10 9 19 

5. B Rynešová Libuše 10 8 18 

5. C Nosková Lenka 8 7 15 

Celkem 1.st. 14 tříd 146 128 274 

 

6.A Moravcová Lenka 11 16 27 

6.B Brabcová Petra 12 9 21 

7.A Pilátová Jana 13 15 28 

7.B Tkaný Petr 17 11 28 

8.A Novotný Lubomír 15 8 23 

8.B Švehla Jiří 13 12 25 

9.A Jančářová Vendulka 10 15 25 

9.B Bicková Eva 16 14 30 

Celkem 2.st. 8 tříd 107 100 207 

celkem 22 tříd 253 228 481 
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5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Ve školním roce 2021/2022 nedošlo k plošnému uzavření škol a výuku neomezilo jiné 

mimořádné opatření. Díky tomu se během školního roku běžným žákům se podařilo naplnit 

cíle školního vzdělávacího programu. 

U třech žáků se speciálně vzdělávacími potřebami byly ve výuce některých předmětů 

uplatněny minimální výstupy školního vzdělávacího programu. 

Ve druhém pololetí školního roku byla u žáků - cizinců upřednostněna adaptace na nové 

školní prostředí a intenzivní výuka českého jazyka před plněním cílů školního vzdělávacího 

programu. 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Prospěch žáků 

 

  I. pololetí % II. pololetí % 

I. stupeň celkem  268 žáků  274 žáků  

 prospěli s vyznamenáním 243 90,8 235 85,8 

 prospěli 21 7,8 34 12,4 

 neprospěli  2 0,7 3 1 

 nehodnoceni 2 0,7 2 0,8 

II. stupeň celkem  194 žáků  207 žáků  

 Prospěli s vyznamenáním 61 31,4 61 29,5 

 Prospěli 123 63,4 134 64,7 

 Neprospěli 10 5,2 12 5,8 

Škola celkem  462 žáků  481 žáků  

 Prospěli s vyznamenáním 304 65,8 296 61,5 

 Prospěli  144 31,2 168 34,9 

 Neprospěli 12 2,6 15 3,1 

 Nehodnoceni 2 0,4 2 0,5 

 

Chování žáků 

 

  I. pololetí % II. pololetí % 

I. stupeň celkem žáků  268 žáků  274 žáků  

 velmi dobré 268 100 274 100 

 uspokojivé 0 0 0 0 

 neuspokojivé 0 0 0 0 

II. stupeň celkem žáků  194 žáků  207 žáků  

 velmi dobré 189 97,4 196 94,7 

 uspokojivé 5 2,6 7 3,4 

 neuspokojivé 0 0 4 1,9 

Škola celkem  462 žáků  481 žáků  

 velmi dobré 457 99 470 97,8 

 uspokojivé 5 1 7 1,4 

 neuspokojivé 0 0 4 0,8 
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Další kázeňská opatření 

 

  I. pololetí II. pololetí 

Škola celkem  462 žáků 481 žáků 

 napomenutí třídního učitele 57 62 

 důtka třídního učitele 34 29 

 důtka ředitele školy 13 19 

 pochvala třídního učitele 79 163 

 pochvala ředitele školy 2 8 

 

 

Zameškané hodiny 

 

  I. pololetí na žáka II. pololetí na žáka 

I. stupeň celkem žáků  268 žáků  274 žáků  

 omluvené 16834 63 14279 52 

 neomluvené 0 0 0 0 

II. stupeň celkem žáků  194 žáků  207 žáků  

 omluvené 15235 79 14465 70 

 neomluvené 49 0,25 512 2,5 

Škola celkem  462 žáků  481 žáků  

 omluvené  32069 69 28744 60 

 neomluvené 49 0,1 512 1 

 

 Kurzy  

       
Plaveckého kurzu se účastnili žáci 4. ročníku v počtu 50 žáků. 

Lyžařský kurzu pro žáky 7. ročníku se ve školním roce 2021/22 zúčastnilo 39 žáků. 

Lyžařský kurzu pro žáky 8. ročníku se ve školním roce 2021/22 zúčastnilo 23 žáků. 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 

dětí, žáků a studentů se SVP, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 

Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2021/2022 

Základní škola  pracuje v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů podle Školního 

preventivního programu rizikového chování. 

ŠPP vychází z těchto zdrojů:  

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

 Spolupráce s externími subjekty.    

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

školy.  

V letošním školním roce, hlavně v 1. pololetí, které bylo ovlivněno pandemií covid 19,   působili 

preventivně převážně  třídní učitelé, spolupracovali s metodičkou prevence.  V rámci školy byly 

sledovány hlavně krátkodobé absence, nerespektování pokynů, vulgární vyjadřování. 

Ve 2. pololetí se nám již podařilo uskutečnit řadu konkrétních činností, které vedly k plnění Školního 

preventivního programu. Nově byly v tomto období  preventivní aktivity zaměřeny hlavně na užívání 

návykových látek (nikotinové sáčky). 

V případě zjištění výše uvedených  přestupků  postupovali vyučující dle Školního řádu ZŠ Velešín a 

Metodického pokynu MŠMT.  

Mezi nejdůležitější aktivity patřily: 

 

 

 Výukové a vzdělávací programy, výstavy, besedy, výlety a exkurze do okolí: 

 Účast ve výtvarných soutěžích 

 Účast v zeměpisných a přírodovědných soutěžích 
ŠK - biologická olympiáda  

ŠK, OK, KK - zeměpisná olympiáda 

ŠK, OK – chemická olympiáda  

ŠK – rybářská olympiáda 

Přírodovědný klokan  

 Účast na sportovních soutěžích 

 tematicky zaměřené dny organizované Školní samosprávou 

 

Konkrétní aktivity: 
  V září měli žáci možnost přihlásit se do zájmových útvarů školy. Byli zvoleni zástupci 

jednotlivých tříd do Školní samosprávy, konaly se online třídní schůzky, byli zvoleni třídní 

důvěrníci. 

 V říjnu proběhl preventivní program na téma duševního zdraví pro 9. ročník Není duše jako 

duše. Konala se Burza škol v Českém Krumlově. 

 V listopadu proběhly další online  třídní schůzky, šetření PPP v 1. B. Žáci nepovinného 

předmětu Náboženství navštívili místní faru. 9. ročník navštívil Úřad práce. 7. ročník měl 

zajištěnou komentovanou prohlídku místního kostela  a varhan. 9. ročník se zapojil do 

projektu SOŠ Velešín. 5. ročník se zúčastnil vzdělávacího programu Národní iniciativy pro 

život Moje cesta na svět.  

 V prosinci připravila Školní samospráva a žáci 9. ročníku pro žáky naší školy a MŠ Velešín 

program - Mikulášská nadílka. Pro 5. a 6. ročník byl zajištěn preventivní program 
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Dobrodružství dospívání. 1. stupeń se zapojil do výtvarného projektu Hasičského záchranného 

sboru Jihočeského kraje na téma Kartoňáci a do další výtvarné soutěže Ochrana člověka v 

běžných a mimořádných událostech. Konala se předvánoční posezení ve třídách. 2. stupeň se 

zúčastnil vánočního florbalového turnaje.  

 V lednu proběhly online třídní schůzky. PPP navštívila 4. A. Vybraní žáci 2. stupně  se 

zúčastnili exkurze do Prahy. Během celého 1. pololetí probíhal plavecký kurz pro 4. ročník.   

 7. a 8. ročník v únoru s nadšením očekával lyžařský kurz, který poprvé proběhl  v Železné 

Rudě. Obou kurzů se jako lyžařský instruktor zúčastnila metodička prevence. Preventivní 

program NIŽ Moje cesta na svět se opět s velmi dobrou odezvou tentokrát uskutečnil ve 3. a 4. 

ročníku. Pro žáky žáky 7. ročníku byl objednán ověřený program Poruchy příjmu potravy. 

Školní samospráva připravila pro 1. stupeň tradiční projekt Masopust. Byly jarní prázdniny.  

 V březnu navštívila PPP 1. B a 5. C, pro 7. a 8. ročník připravil Portus Prachatice preventivní 

program Sebepoškozování. Uskutečnil se turnaj ve florbalu, konala se okresní kola Dějepisné 

a Chemické olympiády. Školní družina začala s budováním zážitkové zahrady.  

 V dubnu proběhly třídní schůzky. Vzhledem k politické situaci  se do vzdělávání na naší škole 

zapojilo několik ukrajinských žáků. Pro tyto žáky začala probíhat výuka českého jazyka. Na 

základě informací od rodičů se začalo ve škole řešit téma návykových látek (nikotinové 

sáčky). Od tohoto měsíce probíhaly pravidelné konzultace metodičky prevence ve  třídách 

(hlavně v 6.B). O situaci ohledně návykových látech byli informováni rodiče, vedení školy 

informovalo vedení města a požádalo o pomoc Městskou policii. Pro 2. stupeň byly zajištěny 

preventivní programy od ověřené organizace Portus Prachatice. Tyto programy probíhaly za 

přítomnosti tř. učitelů, asistentů pedagoga a metodičky prevence. Podle plánu se začaly 

uskutečňovat výlety jednotlivých tříd. Po dvouleté pauze proběhly zápisy do 1. tříd. Konaly se 

přijímací zkoušky na střední školy. Naše škola se též zapojila do akce v rámci oslav Dne Země 

na téma “Ukliďmě si svět kolem nás”.  

 V květnu jsme se vrátili k oblíbené akci 1. ročníku - “Pasování na čtenáře”, zde 

spolupracujeme s Městskou knihovnou. 1. B opět navštívila PPP. Preventivního programu Běh 

na krátkou trať (návykové látky, závislosti) se zúčastnil celý 2. stupeň, kromě 9. ročníku. 

Podařilo se nám uskutečnit program Pojišťovny VZP - VZPoura úrazům pro 4. - 6. ročník. Dle 

plánu probíhaly školní výlety. Proběhly sportovní dny.  

 Na měsíc červen bylo  připraveno pro celou školu Branné cvičení, probíhaly šk. výlety, 

sportovní olympiády a soutěže. 9. ročníky finišovaly s přípravou závěrečných besídek. Úžasné 

hudební programy si pro nás připravily naše školní sbory.  Rodiče měli možnost informovat se 

v rámci posledních třídních schůzek o prospěchu a chování svých dětí.  

 

 

 Prevence směrem k rodičům:  

 probíhala v rámci  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  řešení prevence na naší škole,  

 k dispozici je odborná literatura, časopis Prevence, 

 vzájemná podpora, konzultace, 

 seminář pro pedagogické  pracovníky Agrese a agresivní chování  - Dr. Martínek. 

Spolupráce s vedením města: 

 návštěva radnice 

 vytváření vztahu k místu, kde žiji 

 výroba přáníček pro seniory 
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I v tomto šk. roce pokračovala spolupráce s Mgr. Masopustovou, psychoterapeutkou.  Každý měsíc se 

uskutečňovaly schůzky v kabinetu prevence. Možnost konzultací měli i vyučující a tř. učitelé, 

asistenti. Kladně spolupráci hodnotila i metodička prevence.  

Velice aktivní byla Školní samospráva, která pro žáky každý měsíc připravovala tematicky zaměřené 

dny.  

V průběhu tohoto školního roku byla  5x svolána Výchovná komise  za účasti OSPOD Kaplice a ICOS 

Český Krumlov. 

       Mgr. L. Rynešová, metodik prevence 

 

 

 

Výchovné poradenství ve školním roce 2021/2022 

 

 

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. 

 

I v tomto školním roce nás doprovázelo onemocnění COVID – 19, které s sebou přineslo 

řadu omezení. 

V říjnu se v Českém Krumlově konala Burza škol, kterou jsme chtěli se žáky 9. tříd 

navštívit, protože se zde každoročně žáci seznamují s možnostmi dalšího studia po ukončení 

základní školy. Nakonec tuto výstavu navštívila pouze jedna 9. třída, protože druhá 9. třída 

byla v karanténě. 

V říjnu se výchovná poradkyně zúčastnila workshopu, který pořádala Jihočeská 

hospodářská komora. Tento workshop byl zaměřen na kariérové poradenství ve školách. 

V říjnu a v listopadu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektových dnů, které se 

uskutečnily na SOŠ strojní a elektrotechnické ve Velešíně. 

V listopadu se již tradičně konala výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, 

kde žáci získávají přehled o možnostech dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji. Vzhledem 

k tomu, že obě třídy byly v karanténě, byla žákům doporučena individuální návštěva. 

V listopadu byla také naplánována návštěva Úřadu práce v Českém Krumlově. Vzhledem 

ke špatné epidemiologické situaci ale zaměstnanci úřadu přijeli přednášet k nám do školy. 

Vycházející žáci získali podrobné informace týkající se jednotlivých druhů povolání a také 

informace o uplatnění jednotlivých oborů na trhu práce. Každý žák obdržel svůj Atlas 

školství. 

I v tomto školním roce si žáci vybírali střední školy pomocí Atlasu školství, který obdrželi 

od úřadu práce a čerpali též z informací, které jim posílala výchovná poradkyně 

prostřednictvím Google učebny s názvem „Přihlášky + JPZ 2022“. Zde nacházeli žáci 

informace o otvíraných oborech a o možnostech studia na jednotlivých středních školách. 

V této učebně našli žáci také informace týkající se vyplnění přihlášek, zápisových lístků a o 

termínech přijímacího řízení. Prostřednictvím Google učebny se žáci mohli zúčastnit i 
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celorepublikové Burzy škol on-line, kde získali aktuální informace o možnostech studia, o 

přijímacím řízení atd. Žáci měli k dispozici díky Google učebně od firmy Scio také možnost 

přihlásit se na doučování a přípravu na JPZ.  

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.  

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

MAFRA, který jim mohl též usnadnit výběr budoucí střední školy, protože obsahoval Speciál 

k výběru SŠ a VŠ. 

Od podzimu do jara byly na škole organizovány besedy se zástupci středních škol, kde 

vycházející žáci získávali podrobné informace o možnostech studia v jednotlivých školách. 

Všem vycházejícím žákům byly včas vyplněny a předány přihlášky a zápisové lístky ke 

studiu na střední škole. 

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 a seznámila je s termíny JPZ. 

Během školního roku byly poskytnuty některým žákům a jejich rodičům individuální 

konzultace týkající se výběru střední školy. 

Výchovná poradkyně během celého roku žáky průběžně informovala o studijních 

možnostech ve středních školách (prostřednictvím nástěnky a také hodin Pv). 

I v tomto roce si žáci mohli zakoupit od firmy Scio cvičebnici a sadu testů k PZ a také si 

mohli objednat trénink na přijímací zkoušky. Testování z Čj, M a OSP proběhlo od 2. do 27. 

května 2022. Výsledky měli žáci k dispozici od 9. června 2022. 

Žáci 8. tříd byli informováni o možnosti vyšetření v PPP – testy profesní orientace žáků. 

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 2021/2022 
 

Výchovný poradce koordinuje spolupráci třídních učitelů s poradenskými zařízeními (s 

PPP a SPC), je integrujícím činitelem zejména v oblasti péče o žáky s výukovými, případně i 

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. Podle možností 

výchovného poradce a po konzultaci s vyučujícími žáků s SVP proběhly letos hospitace ve 

dvou třídách a sledováni byli 4 žáci se SVP. 

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 
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16 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního vzdělávacího plánu, 9 z 

nich za pomoci asistentů pedagoga.  

Dále bylo ve škole vzděláváno 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez IVP, 4 

z nich s pomocí asistenta pedagoga. Se vzděláváním a 1 žákovi i v školní družině pomáhalo 

tedy v tomto školním roce 10 asistentů pedagoga. 

V průběhu školního roku probíhala u 11 žáků pedagogická intervence, kdy vyučující 

pomáhali s přípravou na výuku v oblastech podle jejich potřeb. 

Celkem bylo tedy v letošním školním roce vzděláváno 47 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 36 Sdělení školy 

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

objednáno 7 žáků školy, 27 bylo objednáno ke kontrolnímu vyšetření a posouzení dosud 

poskytovaných podpůrných opatření, 1 žákyně byla objednána na vyšetření z důvodu 

individuální výuky doma a 1 žákyně na „profi“ vyšetření. K dnešnímu dni (29. 6. 2022) škola 

na některá Doporučení poradenských zařízení zatím čeká (vyšetření žáků proběhne během 

letních prázdnin nebo na začátku příštího školního roku). 

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

Krumlově, Č. Budějovicích, Vimperku a Semilech. Ve 58 případech byli třídní učitelé 

vyzýváni k podání zpráv na OSPOD, na Policii ČR a na soud.  

 

           Zpracovala: Mgr Radka Pfefrlová 

 výchovný poradce 

Žáci s nárokem poskytování jazykové přípravy 

Základní škola Velešín nebyla ve školním roce 2020/2021 určena jako škola pro poskytování 

bezplatné jazykové přípravy.  

Ve školním roce 202/2021 měli dva žáci nárok na bezplatnou jazykovou přípravu. Tuto 

bezplatnou jazykovou přípravu zajišťovala škola určená krajským úřadem Jihočeského kraje, 

ZŠ Fantova Kaplice. Jazyková příprava probíhala online formou 2x týdně jednu vyučovací 

hodinu. Žákům byla poskytnuta audiovizuální technika pro účast na jazykové přípravě. 

Během uprchlické vlny z Ukrajiny bylo do školy přijato více než 20 žáků z Ukrajiny. Těmto 

žákům škola zajistila kurz českého jazyka. Tento kurz probíhal v rámci výuky 3x týdně 1 

vyučovací hodinu ve dvou skupinách zvlášť pro žáky z I. a II. stupně ZŠ. Vedení kurzu 

zajišťovala rodilá mluvčí z Ukrajiny a studentka PF JČU. 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických  

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 

 

Praktické příklady pracovního práva 

ve školství 

PARIS 

 

6 

 

Luděk Kopřiva 

  

  

 

2. Vzdělávání v ostatních oblastech 

Vzdělávací akce, studium Pořadatel Rozsah (h) Účast 

Já jako karierní poradce 

 

Jihočeská hosp. 

komora   

Petra Brabcová 

 

IX. Krajská konference 

primární prevence rizikového 

chování a prevence kriminality 

Jihočeský kraj 

 

16 

 

 

Libuše Rynešová 

 

Agrese, šikana a proces jejich 

řešení na základní škole 

NPI 

 

8 

 

Celý pedagogický sbor 

 

Robotika - první kroky 

 

 

 

 

EDU Team 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Lubomír Novotný, Zdeněk 

Vaclík, Petr Tkaný, Jiří 

Švehla, Helena Rubešová, 

Lenka Havlíčková, Barbora 

Jančářová, Petra Kitnerová, 

Jana Matuchová, Jiří Meisl 

Basketbal ve škole - jednoduše 

a zábavně 

AŠSK 

 

6 

 

Marek Sedláček 

 

Družiny venku 

 

 

Chaloupky o.p.s. 

 

 

8 

 

 

Pavlína Neubauerová 

Jana Moravcová 

Petra Homolková 

Eva Hadová 
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AP ve školní praxi 

 

EDUPRAXE 

 

8 

 

Markéta Mikešová 

  
 

3. Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Vzdělávací akce Pořadatel Rozsah (h) Účast 

BOZP pro vedoucí 

zaměstnance 

J. K. advisory 

service s. r. o.   Petra Bartošová 

Dozor státní veterinární správy 

ve školních jídelnách 

Asociace školních 

jídelen ČR  Petra Bartošová 

Zařazování potravin do 

spotřebního koše ProfiEduca 

1,5 h 

webinář Petra Bartošová 

HACCP 

 

 

Dagmar 

Kadlecová 

 

Webinář 

 

Petra Bartošová 

Lenka Němečková 

Eliška Hendyrchová 

Hygienické minimum pro 

zaměstnance školních jídelen 

 

Alena Stejskalová 

 

 

2, 5 h  

Webinář 

 

Petra Bartošová 

Lenka Němečková 

Eliška Hendyrchová 

  
 
 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

SDRUŽENÍ RODIČŮ 

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 některé 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 473 strávníků. Ve školním roce 2021/2022  bylo 

uvařeno ve školní jídelně cca 64 625 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 2021/2022 bylo průběžně obnovováno vybavení školní 

kuchyně. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠD ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
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V průběhu školního roku 2021/20202 pracoval ve ŠD kolektiv pěti 

vychovatelek v pěti oddělení. Na začátku školního roku bylo přihlášeno 131 

dětí, na konci roku bylo zapsáno 125 dětí. 

V letošním roce docházely děti do kroužku „Pracovních činností“ -12 dětí 

a do kroužku „Perkusní nástroje“- 11dětí, do kroužku ,, Fitnesky“- 15dětí. Děti 

zde používají různé výtvarné techniky, různé materiály, učí se rytmizaci a hru na 

perkusy podle barev, cvičení na hudbu a venku na hřišti. 

Na školním hřišti se společně s dětmi vybodovala přírodní zahrada kde 

jsou různé přírodní prvky-pocitové chodníčky, bylinkové záhonky ,domeček 

s květinovou střechou, opičí dráha atd. Z bylinek se vaří v družině čaje, výpěstky 

si děti sní. 

Všech 5 oddělení spolupracovalo jak na vybudování přírodní zahrady tak 

na výzdobě chodeb, jídelny i nástěnky ve Flopu. 

Zpracovala Pavlína Neubauerová  

vedoucí ŠD 

 

Environmentální výchova  

Hodnocení EVVO za školní rok 2021/2022 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme se snažili plnit cíle a klíčové kompetence EVVO dle 

stanoveného Školního plánu EVVO. Některé naše snahy, hlavně v prvním pololetí, ovlivnila 

probíhající pandemie covidu 19. 

Během školního roku jsme se přesto zúčastnili řady veřejných soutěží, organizovali 

jsme vlastní školní projekty, vedli žáky k třídění odpadu, k úspoře neobnovitelných zdrojů a k 

zodpovědnosti za vzhled a úpravu okolí školy. Snažili jsme se klást důraz na začleňování 

environmentálního vzdělávání žáků do výuky i do každodenního chodu školy. 

Pokračujeme ve spolupráci s vedením města v oblasti environmentální výchovy. 

Podařilo se nám uskutečnit řadu konkrétních činností, které vedou k plnění Školního plánu 

EVVO. 

Mezi nejdůležitější patřily: 

● Výukové a vzdělávací programy, výstavy, besedy, výlety a exkurze do okolí: 

23. 9. 2021 Exkurze Planetárium České Budějovice – 6. ročník 

21. 10. 2021 Exkurze – 8. B – Kláštery Český Krumlov 

18. 11. 2021 Exkurze Temelín 9. AB 

19. 11. 2021 Exkurze Temelín 8. AB 

1. 2. 2022 Exkurze Planetárium České Budějovice 1. B 
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9. 3. 2022 Ekologický workshop Molo – 7.A 

10. 3. 2022 Ekologický workshop Molo –7.B 

27. 4. 2022 Exkurze Muzeum Český Krumlov 1. B 

28. 4. 2022 Exkurze Budvar, Muzeum České Budějovice 9. B 

5. 4. 2022 Exkurze Muzeum Český Krumlov 9. A 

8. 4. 2022 Exkurze Kláštery Český Krumlov 1. B 

19. 4. 2022 Exkurze Planetárium České Budějovice 

5. 5. 2022 Muzeum Semenec Týn nad Vltavou 

12. 5. 2022 Teplo a chlad – úžasné divadlo fyziky – ukázky chemie a fyziky pro 7., 

8., 9. ročník 

19. 5. 2022 Exkurze Budvar, Muzeum České Budějovice (Geologie) - 9. A 

9. ročník 

26. 5. 2022 – ZOO Hluboká nad Vltavou – 3.C 

27. 5. 2022 - ZOO Hluboká nad Vltavou – 3.B 

26. – 27. 5. 2022 – Techmánie Plzeň 

1. 6. 2022 – Den dětí – Naučná stezka směr Římov – 6. a 7. ročník 

- ZOO Hluboká nad Vltavou – 2.ročník 

- Lipno nad Vltavou – 1.C 

- poznávání okolí Velešína 

- Naučná stezka - Po stopách koněspřežky 

- přírodovědné putování na Jeryn 

2. 6. 2022 – Techmánie Plzeň – 7.A a 7.B 

2. 6. 2022 – výlet do Vyššího Brodu – 5.A 

2. 6. 2022 - Exkurze Planetárium České Budějovice - 4. A, 5. BC 

3. 6. 2022 - Č. Krumlov- návštěva Klášterů s doprovodným programem - 2. AC 

7. 6. 2022 - Č. Krumlov - návštěva Klášterů s doprovodným programem, 

prohlídka Státního zámku ČK - 5.B 

10. 6. 2022 – návštěva Kláštěrů v Č. Krumlově s doprovodným programem – 3.A 

21. 6. 2022 - Český Krumlov - návštěva Klášterů s doprovodným programem, 

prohlídka Státního zámku ČK - 5. C 

28. 6. 2022 Exkurze Planetárium České Budějovice 2. AC 
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● Úklid blízkého okolí 

22. 4. 2022 - Projektový den v rámci oslav Dne Země na téma „Ukliďme si svět 

kolem nás“ – celá škola ve spolupráci s obcí 

● Využití školního pozemku, venkovní učebny a prostředí v okolí školy k výuce 

- přírodověda, přírodopis, pracovní činnosti, výtvarná výchova… 

- Školní družina - vytvoření zážitkové zahrady, péče o ni 

● Péče o zeleň a zvelebování školní zahrady – péče o zeleň ve třídách, na chodbách, 

zvelebování školního pozemku 

● Účast ve výtvarných soutěžích 

● Účast v zeměpisných a přírodovědných soutěžích 

ŠK - biologická olympiáda 

ŠK, OK, KK - zeměpisná olympiáda 

ŠK, OK – chemická olympiáda 

ŠK – rybářská olympiáda 

Přírodovědný klokan 

● 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 zavedeno průběžné třídění odpadu– zejména papír, 

plasty, směsný odpad. Dále průběžný odběr malých elektrospotřebičů z domácností i 

ze školy do speciálních kontejnerů v rámci projektu Recyklohraní. 

● Vedení nástěnky EVVO u šaten, kde se nachází zajímavosti nebo aktuální 

informace 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 

 

Lyžařský kurz 7. roč. – 39 žáků 

Lyžařský kurz 8. roč. – 23 žáků 

Plavecký kurz 4. ročník – 50 žáků 

Účast a výsledky žáků ve sportovních soutěžích 2021/2022 

název soutěže působení účast nejlepší 

výsledek 

Florbal okres 6. a 7. třídy 5.místo  

Florbal okres 8. a 9. třídy 2.místo  

Florbal okres 4. a 5. třídy 2.místo 

Mc Donald´s Cup okres 4. a 5. třídy 3.místo 

Mc Donald´s Cup okres 1. a 3. třídy 2.místo  

Vybíjená okres 4. a 5. třídy  3.místo 

Atletická 

olympiáda 

I. stupeň 

okres ml. žáci a žákyně (3. -5. 

třída) 

4.místo  
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Atletická 

olympiáda 

II. stupeň 

okres st. žáci a žákyně. (6. - 9. 

třídy 

2.místo  

Přehazovaná okres 4. a 5. třídy- dívky 3.místo  

Pohár rozhlasu okres 6. a 7. třídy-hoši 1.místo 

Pohár rozhlasu kraj 6. a 7. třídy-hoši 7.místo 

Pohár rozhlasu okres 8. a 9. třídy - dívky 4.místo  

Pohár rozhlasu okres 8. a 9. třídy - hoši 2.místo  

Minifotbal okres 8. a 9. třídy 3.místo  

Minifotbal 

 

okres 6. a 7. třídy 3.místo  

Basketbal okres 8. a 9. třídy 3.místo 

Basketbal okres 6. a 7. třídy 5.místo 

Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích 2021/2022 

název soutěže působnost účast nejlepší výsledek 

Olympiáda z českého 

jazyka 

okresní kolo  1 11. místo 
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Dějepisná olympiáda okresní kolo  3 3. místo  

Biologická olympiáda školní kolo 1  

Chemická olympiáda okresní kolo 3 žáci, 8. a 9. 

ročník 

2.místo 

Rybářská olympiáda 

(SRŠ Vodňany) 

školní kolo 18 žáků (7.+8. 

ročník)  

 Bez postupu do 

krajského kola 

Olympiáda v anglickém 

jazyce 

okresní kolo 1 žák  6. místo 

Přírodovědný klokan školní kolo  17 žáků 8. a 9. 

ročníku  

 

 Zeměpisná olympiáda  školní kolo, okresní kolo, 

krajské kolo    

19 žáků 6. - 9. 

ročník 

 

 Účast a výsledky žáků ve výchovných soutěžích 

název soutěže předmět působnost účast nejlepší výsledek 

Jihočeský 

zvonek 

Hv okresní kolo 6 žáků 5 x 1. místo, 1 x 2. 

místo 

Jihočeský 

zvonek 

Hv krajské kolo 3 žáci  1x 1. místo 

2x3. místo 
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Kulturní, výchovné, sportovní a vzdělávací akce ve školním roce 2021/2022 

 

ZAŘÍ 

 Exkurze do Národního muzea v Praze (7. ročník) 

 

LISTOPAD 

 Turnaj ve florbale pro žáky 6. – 7. a 8. – 9. tříd 

 Exkurze Úřad práce Č. Krumlov pro žáky 9. tříd 

 Projektový den SOŠ Velešín pro žáky 9. tříd 

 Exkurze JE Temelín (8. a 9. ročník) 

 Projekt Příběhy bezpráví (9. ročník) 

 

PROSINEC 

 Mikulášská nadílka 

 

ÚNOR 

 Lyžařské kurzy 7. a 8. tříd – Železná Ruda 

 Projekt Masopust 

 

BŘEZEN 

 Ekologický Workshop – Molo Velešín (7. třídy) 

 Turnaj v basketbale - žáci 6. – 7. a 8. – 9. tříd 

 Exkurze 1. tříd do městské knihovny 

 

DUBEN 

 Velikonoční tvoření školní družiny 

 Exkurze tříd I. i II. stupně – Kláštery Č. Krumlov  - Velikonoce 

 Okresní kola olympiád v naukových a výchovných předmětech 

 Zapojení školy do projektu Den Země 

 

KVĚTEN 

 Účast žáků pátých tříd v šetření ČŠI – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost 

a dovednosti usnadňující učení 

 Vystoupení pěveckého sboru Koťata ke Dni matek 

 Pasování na čtenáře žáků 1. tříd v městské knihovně 

 Školní, okresní a krajské kolo soutěže Jihočeský zvonek 

 Úžasné divadlo fyziky Teplo a chlad – vzdělávací program pro žáky 7. – 9. tříd 

 Exkurze Praha – Pražský hrad (7. ročník) 

 Turnaj ve fotbale McDonald Cup 

 Pohár rozhlasu – okresní a krajské kolo 
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 Sportovní den I. stupně 

 

ČERVEN 

 Organizace a provedení Dne dětí pro děti z místní mateřské školy (8. a 9. třídy) 

 Jarní koncerty pěveckých sborů pro školu a pro veřejnost 

 Atletická olympiáda I. stupně – okresní kolo 

 Atletická olympiáda II. stupně – okresní kolo 

 Sportovní den II. stupně 

 Besídky žáků 9. tříd pro spolužáky a rodiče 

 Dobrodružství s technikou – exkurze, výstaviště Č. Budějovice 

 T- Profi – účast v tecnické soutěži ve spolupráci se SOŠ Velešín a Jihostrojem a.s. Velešín 

 Slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení se žáky 9. tříd v kinosále za přítomnosti 

starosty, vedení školy a třídních učitelů  

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Škola byla zařazena do výběrové šetření ČŠI zaměřené na čtenářskou, matematickou 

gramotnost a dovednosti usnadňující učení žáků 5. tříd.  

Ve škole proběhlo jednodenní šetření zaměřené na vzdělávání žáků - cizinců. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

VÝNOSY 

 1.1. transfer MÚ 5 900 000,00 

1.2. transfer KÚ 35 391 247,00 

1.3.ostatní výnosy potraviny 982 536,43 

1.4. ostatní výnosy 195 505,77 

1.5. rozpouštění dotací 496 116,00 

Výnosy celkem  42 965 405,20 

  NÁKLADY 

 2.2.1. platy včetně odvodů  176 485,00 

2.2.2. materiál 423 356,31 

2.2.3. služby 418 283,98 

2.2.4. ostatní náklady 5 957 952,89 

2.2.5. náklady KÚ 35 391 247,00 

2.2. náklady celkem 42 367 325,18 

  

 

Hospodářský výsledek                   598 080,02 

 

 

 

 

Ve Velešíně dne 31. srpna 2022   …………………………………………… 

Mgr. Luděk Kopřiva, ředitel ZŠ Velešín 

 


