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a. Charakteristika školy
- škola je od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou
- do sítě škol byla zařazena ŠÚ Strakonice dne 6. 3. 1996, poslední změna v zařazení je na základě
Rozhodnutí ŠÚ Strakonice ze dne 24. 11. 2000
- součásti školy: 1. Základní škola
2. Školní družina
3. Školní jídelna
- je organizována jako úplná s 9 ročníky
- spádový obvod školy je Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 ve znění vyhlášky5/2005 stanoven
takto:
Blatná – ulice: Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, Chelčického, Javorová,
Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Lipová, Malý vrch, Masná, Na Bílé husi, Na Blýskavkách,
Na Tržišti, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, nám. J. A. Komenského, nám. Míru, Nerudova,
Pivovarská, Písecká, Polní, Purkyňova, Rybářská, Spálená, Strakatého, Šilhova, Topičská,
U Čertova kamene, V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Zahradnická, Žižkova
+ připojené části města: Čekanice, Hněvkov, Skaličany
+ obce: Buzice, Chobot, Lažany, Lom, Mačkov, Myštice, Škvořetice, Uzenice, Uzeničky
- vyučování začíná v 8.00 hod., (vyučování některých volitelných a nepovinných předmětů v 7.00
hod.), přestávky jsou 10 a 15 minutové, polední přestávka je nejméně 50 minutová, odpolední
vyučování je v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek, nejdéle do 16. 10 hod.
- budova školy byla postavena v letech 1902-1904, v 60. letech byla přistavena kotelna na tuhá
paliva, která byla v r. 1995 převedena na plyn. Škola má vlastní tělocvičnu, jedno oddělení družiny
má samostatný prostor, ostatní oddělení jsou umístěna v kmenových třídách. Při výuce se využívá
odborných učeben – chemie, fyziky, přírodopisu, cvičné kuchyně, dílny pro práci s dřevem
a kovem. K dispozici jsou 2 učebny výpočetní techniky; je v ní 30 (15 + 15) počítačů žákovských
a po 1 učitelském. V jedné učebně je také 14 pracovních míst pro žáky na práci bez počítače. Jsou
využívány pro výuku informatiky a pro práci s výukovými programy ostatních tříd. Další učebny –
anglického jazyka, německého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy – jsou zároveň
kmenovými učebnami, ve všech třídách je vyvěšen harmonogram využití.
- šatny pro 1. ročník a 2. ročník jsou umístěny u tříd v přízemí školy, pro 3. až 9. ročník jsou
v suterénu školy; každá třída má svoji šatnovou kóji.
- ke škole patří školní dvůr a školní pozemek, na kterém probíhá výuka pracovního vyučování.
Školní dvůr je využíván pro výuku tělesné výchovy 1. stupně a pro pobyt dětí ŠD. Všechny herní
prvky odpovídají hygienickým normám.
- škola má vlastní školní kuchyni a jídelnu; školní kuchyně a částečně i školní jídelna byly v období
červen až září 2004 nákladem 8 mil. Kč zrekonstruovány a odpovídají všem hygienickým
normám; od tohoto školního roku byly zavedeny místo lístků čipy a veškerá komunikace s vedoucí
školní jídelny je možná přes internet (jídelníček, odhlašování, přihlašování obědů, sledování
odběru obědů)
- lavice a židle ve třídách odpovídají hygienickým normám, část jich je výškově stavitelná
- v učebně fyziky a v jedné třídě 1. stupně jsou instalovány interaktivní tabule (Inter Write, Smart
Board), v dalších 22 učebnách je interaktivita zabezpečena pomocí interaktivních prvků 3M
- částečně byly opraveny zdi v šatnách, opravena a znovu vybavena nábytkem učebna chemie, na
školu byl instalován nový státní znak a označení školy, byl opraven archív a další část fasády ze
dvora
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- ve škole je učitelům k dispozici učitelská knihovna a žákům knihovna 1. a 2. stupně s počítačem
a připojením na internet
- učební pomůcky jsou uloženy v kabinetech; pomůcky se obměňují podle požadavků jednotlivých
správců a výše finančních prostředků
- ve škole je zajišťován pitný režim.
a) prodejem školního mléka
b) čajem ve várnicích
c) nápojovým automatem
- v letošním roce se škola přihlásila do projektu „Ovoce do škol“
- podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě usnesení Rady města č. 137/05 byla
zřízena Školská rada; nová volba se uskutečnila 24. 11. 2011. Jejími členy jsou: p. uč. Iva Tvrdá –
předsedkyně, p. uč. Marcela Karbanová – místopředsedkyně – zástupkyně pedagogických
pracovníků, členové: p. A. Synek, ing. L. Jánský – zástupci oprávněných osob, místostarosta města
P. Ounický, R. Pojer – zástupci zřizovatele
- při škole pracuje Rada rodičů, předsedkyní je p. Kateřina Malečková
- nadace založena není

b. Vzdělávací koncepce
-

ŠVP – Škola základ života je platný od 1. 9. 2003

- volitelné předměty:
7. roč. - informatika I., II., konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti
8. roč. - informatika I., konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti – hoši i dívky
9. roč. - informatika I., praktika z Matematiky, konverzace v Aj, pracovní činnosti –
hoši i dívky
- pracovní činnosti jsou v rámci projektu SOU Blatná vyučovány v učebnách SOU
- nepovinné předměty:
I. i II. st. – náboženství, dyslektická péče, anglický jazyk, sportovní hry, v rámci
projektu ŠPP – Český jazyk hrou, Matematika hrou, Anglický jazyk hrou,
Chemie hrou
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- ve školním roce jsme realizovali následující projekty:
Měsíc Třída/
Vyučující Název projektu – popis realizace
realizace ročník

Průřez předměty

říjen
2013

Sousední obce Blatné - skupinová práce,
p. uč.
vyhledávání informací (knihy, internet, místní tisk),
III. A
Chvostová zpracování informací, třídění informací, vzájemná
spolupráce, prezentace práce skupin

Prvouka, ČJ, VV,
PV, Matematika

říjen
2013

IV. B

Žijeme v jihočeském kraji - skupinová práce
p. uč.
s prezentacemi a internetovým vyučováním, třídění
Zemanová informací, spolupráce, poznávání památek,
informace o městech

Vlastivěda, VV,
PV, Matematika,
ČJ

říjen
2013

IV. B

Stromy - součást našeho života - prezentace, práce Přírodověda, VV,
p. uč.
ve skupinách, přiřazování, třídění přírodních
Matematika, ČJ,
Zemanová
pomůcek (listy, větve, plody), poznávání
PV

říjen
2013

II. A

říjen
2013

V. A

leden
2014

V. A

leden
2014

IV. B

p. uč.
Tvrdá

Můj domov - poznávání města a okolí, významná
místa, práce ve skupinách soutěživou formou

ČJ, Matematika,
Prvouka, VV, PV

Stroj času IV. - Cesta do doby habsburské,
ČJ, VV, PV,
p. zást. Národního obrozen a vědecko-technické revoluce
Informatika,
Krapsová - pochopení doby, vlastní zážitky z návštěvy dané
Vlastivěda
doby
Stroj času V. - Cesta do první republiky, Cesta
p. zást.
do světové války - pochopení doby, vlastní zážitky
Krapsová
z návštěvy dané doby
Zdravé zuby - získání znalostí o ústní dutině
p. uč.
a hygieně, správné výživě, zdravých potravinách;
Zemanová
režim dne; práce ve skupině

Vlastivěda, VV,
PV, Matematika,
ČJ
Přírodověda, VV,
Matematika, ČJ
(sloh), PV

únor
2014

V. A

České dějiny - tříhodinový projektový blok,
hodnocení období, časová přímka, práce na
Vlastivěda, VV,
p. zást.
internetu a v didaktických programech, vyhledávání PV, Matematika,
Krapsová
informací, řešení historických úkolů, práce ve
ČJ, Informatika
skupinách

duben
2014

III. A

Zvířata - rozdělení živočichů (ptáci, savci,…),
p. uč.
Prvouka, ČJ, VV,
vyhledávání informací, třídění informací, skupinová
Chvostová
PV, Matematika
práce, prezentace práce skupin

duben
2014

IV. B

Přírodní společenstvo - les - žijeme v přítomnosti
p. uč.
lesů, chráníme je, důležitost lesa pro život na
Zemanová planetě Zemi, živočichové a rostlinstvo, třídění
znalostí, práce ve skupinách, prezentace

květen
2014

Rostliny - skupinová práce, vyhledávání informací,
p. uč.
III. A
třídění rostlin, tvorba herbáře z usušených rostlin,
Chvostová
popis a prezentace práce skupin

květen
2014

V. A

Přírodověda,
Matematika, ČJ
(sloh), PV, VV,
Vlastivěda
Prvouka,
Matematika, ČJ,
VV, PV

Sousední státy České republiky - skupinová práce,
Vlastivěda, VV,
p. zást. vyhledávání a třídění informací, práce s internetem
PV, Matematika,
Krapsová a didaktickými programy, prezentace skupinové
ČJ, Informatika
práce
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- škola spolupracuje s PPP ve Strakonicích
- díky realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.2.15 „Rovné příležitosti
dětí a žáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II „ Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost pracuje od 1. 9. 2013 ve škole znovu „Školní poradenské pracoviště“ ve
složení školní psycholog, speciální pedagog, 2 asistenti pedagoga
- logopedická péče je zabezpečována proškolenými logopedickými asistentkami: p. vych.
M. Džisovou, J. Kortusovou a B. Fajovou – práce se žáky probíhá na základě a ve spolupráci
s klinickým logopedem;
-

nápravné čtení vedou p. uč. Eva Kotšmídová a p. uč. I. Chvostová

- pro 3 žáky školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, s těmito žáky pracovali
v některých hodinách asistenti pedagoga, věnovali se jim i po vyučování
- talentovaní žáci jsou v rámci výuky pověřováni vypracováváním obtížnějších úkolů, na II. st. jsou
zařazováni do skupin připravující se na soutěže a olympiády v jednotlivých předmětech
- výchovná poradkyně p. uč. Marie Vanduchová má pro svoji činnost zpracovaný podrobný
celoroční plán, velmi kladně hodnotí spolupráci s ÚP ve Strakonicích; pracovnice tohoto úřadu
informovaly rodiče žáků 9. tříd o stavu a trhu práce 17.10.2013, žáci 9. tříd absolvovali na ÚP ve
Strakonicích profesní testy
- v rámci evaluace jsme prováděli hodnocení žáků v každém čtvrtletí prostřednictvím žákovských
knížek (sebehodnocení žáka, hodnocení učitelem i zákonným zástupcem)
- žáci 9. tříd vypracovávali v týmech samostatné práce na zvolené téma a prezentovali je před
vedením školy a vyučujícími
- exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy – jako doplněk vzdělávání – jsou zajišťovány
jednotlivými vyučujícími:
Datum

Akce

2. září
12. září
19. září

Zahájení školního roku 2013/2014
třídní schůzky 1. tříd - 14:30 hodin
Běh naděje (Strakonice) - VI. A, VIII. B, IX. A, B (p uč. Rážová, Polívková,
Dlabačová, Komrsková)
Po historii Blatné - akce ŠD (p. vych. Mašková)
školní kolo atletické všestrannosti - 1. stupeň (organizuje p. uč. Tvrdá)
účast na atletických závodech pořádaných ZŠ T. G. Masaryka v Blatné - vybraní
soutěžící z 2. stupně (p. uč. Voneš)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Chvostová)
dopravní hřiště Strakonice - III. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
exkurze k rybníku Řežabinec s přednáškou pana Pecla - část VI. B (p. uč. Karešová)
"Můj nový život" (výstava fotografií) - V. B (p. uč. Voborníková)
"Můj nový život" (výstava fotografií a beseda v muzeu) - IX. A (p. uč. Novotná)
"Můj nový život" (výstava fotografií a beseda v muzeu) - IX. B (p. uč. Schmidová)
preventivní program (okresní preventista p. P. Vácha) - VIII. B
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV. B (p. uč. Zemanová)
Karel Čapek (Divadlo Příbram - vzdělávací pořad Gymnázia pod Svatou Horou) IX. A, B, C (p. uč. Dlabačová, Schmidová)
fotografování - 1. třídy
Anglické divadlo - 8. a 9. ročníky
preventivní program (okresní preventista p. P. Vácha) - VIII. B

24. září
25. září
26. září

1. října
2. října
7. října
8. října
10. října
11. října
14. října
15. října
16. října
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Datum

Akce

17. října

třídní schůzky 9. ročníku (14:30 - 16:00 hodin) - informace p. Štorkové (Úřad práce
Strakonice) a výchovné poradkyně Mgr. M. Vanduchové
návštěva Matriky MěÚ Blatná - IX. B, část IX. C (p. uč. Komrsková)
návštěva Matriky MěÚ Blatná - IX. A, část IX. C (p. uč. Komrsková)
výchovný koncert ZUŠ - 4. a 5. ročník
vyhlášený den volna
vyhlášený den volna
Planetárium České Budějovice - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
preventivní program - protidrogová tématika (ZŠ Plánkova Strakonice) - 8. a 9. ročník
Úřad práce Strakonice - IX. B (p. uč. Komrsková)
soutěž Náboj (České Budějovice) - 2 družstva z 9. ročníku (p. uč. Pešková)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - IX. A (p. uč. Šilhanová)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - VI. A (p. uč. Schmidová)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - IV. C (p. uč. Srbová)
Techmánie Plzeň - VII. A, B (p. uč. Vejvodová, Šafaříková)
začátek plaveckého výcviku (Plaváček Písek) - 4. třídy
pedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
třídní schůzky dle rozpisu jednotlivých tříd
Vzdělání a řemesla České Budějovice - VIII. A, B (p. uč. Polívková, Kubíková,
Vanduchová)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - IX. B (p. uč. Schmidová)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - I. B (p. uč. Motyková)
beseda Stromy Blatenska - 4. ročník (p. Vokrojová)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - I. A (p. uč. Fialová)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - IV. B (p. uč. Zemanová)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - VIII. A (p. uč. Kubíková)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - V. B (p. uč. Voborníková)
Úřad práce Strakonice - IX. C (p. uč. Pešková)
HOLOKAUST (promítání filmu a beseda s pamětnicí) - IX. B (p. uč. Komrsková)
Úřad práce Strakonice - IX. A (p. uč. Novotná)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - IV. A (p. uč. Kuparová)
divadelní představení Kocour Modroočko (sokolovna Blatná) - 1. stupeň
program s protidrogovou tématikou (Prevent) - 6. a 8. ročník
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - II. A (p. uč. Tvrdá)
Jak se dělá večerníček (Muzeum Blatná) - VIII. B (p. uč. Kubíková)
Čertovské zastavení a vánoční tvořivá dílna - začátek v 15:00 hodin, organizace
SRPDŠ a ŠD
výstava v mateřském centru Kapřík - II. B (p. uč. Karbanová)
soudní jednání u Okresního soudu Strakonice - IX. B (p. uč. Vanduchová)
program s protidrogovou tématikou (Prevent) - 7. ročník
Muzeum Pražského mostu a projížďka parníkem po Vltavě - IV. A, B, C (p. uč.
Kuparová, Zemanová, Srbová)
Prvňáčkem na zkoušku - akce pro předškolní ročníky MŠ Šilhova (pod patronací
1. a 8. ročníku)
Škola zdravé pětky - IV. C
Párty se zdravou pětkou - IX. C

22. října
23. října
31. října
1. listopadu
4. listopadu
8. listopadu
13. listopadu
15. listopadu

19. listopadu
20. listopadu
21. listopadu

22. listopadu

25. listopadu
26. listopadu
27. listopadu
28. listopadu

29. listopadu
2. prosince
3. prosince
9. prosince

11. prosince
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Datum

Akce

Kapka medu pro Verunku (Hybernia Praha) - VI. A, B (p. uč. Rážová, Karešová)
Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle - 9. ročník (p.uč. Novotná)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Chvostová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Kotšmídová)
16. prosince Prvňáčkem na zkoušku - akce pro předškolní ročníky MŠ Vrchlického a Husovy sady
(pod patronací 1. a 8. ročníku)
17. prosince program s protidrogovou tématikou (Prevent) - 9. ročník
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - I. B (p.uč. Motyková)
19. prosince návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - I. A (p.uč. Failová)
9. ledna
okresní kolo olympiády v ruském jazyce (p. uč. Rážová)
Aquapark Horažďovice - zájemci z 9. ročníku (p. uč. Voneš)
13. ledna
Půjdem spolu do pohádky - akce pro rodiče a budoucí prvňáčky (pod patronací
5. a 9. ročníku), začátek v 15:00 hodin
14. ledna
soudní jednání při Okresním soudu ve Strakonicích - IX. A (p. uč. Vanduchová,
Srbová)
17. ledna
Zápis do 1. ročníku - 14:00 - 17:00 hodin
beseda "Čas proměn" - žákyně 7. ročníku
18. ledna
Zápis do 1. ročníku - 9:00 - 11:00 hodin
22. ledna
výchovný koncert ZUŠ - 2. a 3. ročník (p. uč. Tvrdá, Karbanová, Chvostová,
Kotšmídová)
okresní kolo matematické olympiády - 5. a 9. ročník (p. uč. Voborníková)
Pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí školního roku
23. ledna
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - IX. B (p. uč. Komrsková)
24. ledna
krajské kolo olympiády v ruském jazyce (p. uč. Rážová)
25. ledna
2. žákovský ples (organizace SRRPŠ) - 18:00 - 22:00 hodin, sokolovna Blatná
28. ledna
vzdělávací program o energii (EON) - I. A, V. A, B, IX. A, B
soudní jednání u Okresního soudu Strakonice - IX. C (p. uč. Vanduchová)
účast na závodech MazošCup (p. uč. Voneš)
29. ledna
vzdělávací program o energii (EON) - I. B, VI. A, B a VIII. A, B (dívky)
30. ledna
vydání vysvědčení za 1. pololetí
filmové představení Méďa Béďa - 1. stupeň, VI. A, B, IX. B
11. února
začátek plaveckého výcviku (Plaváček Písek) - 3. třídy
13. února
okresní kolo olympiády z českého jazyka - Strakonice (p. uč. Schmidová)
14. února
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - V. B (p. uč. Voborníková)
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - IX. A (p. uč. Novotná)
16 - 23. února LVVZ
18. února
vzdělávací program o energii (EON) - IV. A, B, C
okresní kolo zeměpisné olympiády - Strakonice (p. uč. Rážová)
20. února
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - IV. A (p. uč. Kuparová)
21. února
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - IV. C (p. uč. Srbová)
Za kamerou (mediální vzdělávací program) - 8. a 9. ročník
27. února
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - IV. B (p. uč. Zemanová)
28. února
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Chvostová)
3. března
O medvědu Ondřejovi - divadelní představení (Hudební divadlo Jurištové) - 1. stupeň
12. prosince
13. prosince
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Datum
7. března
13. března
17. března
19. března
20. března
21. března
24. března
26. března
27. března
7. dubna
8. dubna
9. dubna

10. dubna
10. dubna
11. dubna
15. dubna
16. dubna
22. dubna
23. dubna
24. dubna
25. dubna
1. května
2. května
6. května
7. května
8. května
9. května
13. května
14. května
15. květen

Akce
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - VI. B (p. uč. Karešová)
Káva, kafe, kafíčko (Muzeum Blatná) - VI. A (p. uč. Schmidová)
okresní kolo recitační soutěže 1. stupeň - Strakonice (p. uč. Zemanová)
Robinson Crusoe (divadelní představení sokolovna Blatná) - 6. a 7. ročník
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV. C (p. uč. Srbová)
krajské kolo zeměpisné olympiády - České Budějovice (p. uč. Rážová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV. A (p. uč. Kuparová)
okresní kolo chemické olympiády - Strakonice (p. uč. Karešová)
Matematický klokan
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV B (p. uč. Zemanová)
okresní kolo biologické olympiády (kategorie C) - Strakonice (p. uč. Karešová)
výchovný koncert ZUŠ - VI. A, B, VII. A, B
okresní kolo fyzikální olympiády - Strakonice
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - I. B (p. uč. Motyková)
okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek - Strakonice (p. uč. Lojdová)
okresní kolo biologické olympiády (kategorie D) - Strakonice (p. uč. Karešová)
divadelní představení "Saturnin" (Divadlo Příbram) - VIII. A, B (p. uč. Kubíková,
Polívková)
okresní kolo matematické olympiády (6. - 8. ročník) - Strakonice
sportovní soutěž ve vybíjené - Strakonice (p. uč. Voborníková)
krajské kolo olympiády v českém jazyce - České Budějovice (p. uč. Schmidová)
Hokejbal proti drogám (4. a 5., 6. a 7., 8. a 9. ročník) - Blatná
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - I. A (p. uč. Fialová)
Hokejbal proti drogám - Blatná (p. uč. Voneš)
Velikonoční jarmark - vystoupení 1. a 3. tříd, výtvarná dílna (organizace SRRPŠ,
školní družina)
dopravní hřiště (DDM Strakonice) - IV. A, B, C (p. uč. Kuparová, Zemanová, Srbová)
dopravní hřiště (DDM Strakonice) - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Den Země - program k budoucím oslavám 110. výročí školy (obejmutí školy, běh
110 x 110m, dřevorubecká show), dále program dle tříd
pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
třídní schůzky dle rozpisu
varhanní koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné - 2. - 9. ročník
státní svátek
vyhlášen den volna
McDonald'sCup (4. a 5. ročník) - Strakonice (p. uč. Motyková)
branná soutěž - družstva ze 3. - 9. ročníku
McDonald'sCup (2. a 3. ročník) - Strakonice (p. uč. Voborníková
okresní kolo Pythagoriády - Strakonice (p. uč. Pešková)
státní svátek
vyhlášen den volna
exkurze Pivovar Plzeň - IX. A, B, C (p. uč. Karešová, Novotná)
Divadlo fyziky - 5. - 9. ročník
účast přihlášených tříd (žáků) na Májovém běhu - SOU Blatná
krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek - České Budějovice (p. uč.
Voborníková)
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Datum
16. května

21. května
21. - 23.
května
27. května
28. května
28. května
4. června
6. června
10. června
11. června
11. června
12. června
16. června
17. června
17. června
18. června
18. června
19. června
19. června
20. června
20. června
23. června
23. června
25. června
26. června

Akce
soutěž hlídek mladých zdravotníků - členové zdravotnického kroužku (p. vych.
Džisová)
dopravní hřiště (DDM Strakonice) - II. A. B (p. uč. Tvrdá, Karbanová)
okresní kolo fyzikální olympiády - Strakonice (kategorie G)
návštěva partnerské základní školy ve slovenském Važci - zájemci z 5. - 9. ročníku
(p. řed. Karlíková, p. uč. Voborníková, Tvrdá, Srbová, Karešová, Vejvodová)
závěrečný koncert ZUŠ - 8. a 9. ročník
krajské kolo McDonald'sCup - Písek (p. uč. Tvrdá)
krajské kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků - České Budějovice (p. vych.
Džisová)
Školní akademie
Bavíme se společně - program organizovaný SRRPŠ
fotografování tříd - 1. stupeň
návštěva Plaveckého stadionu v Blatné - I. A, B, IV. A (p. uč. Fialová, Motyková,
Kuparová)
fotografování tříd - 2. stupeň
fotografování tříd (náhradní termín v případě nepříznivého počasí)
Řekni drogám NE (beseda) - 6. - 9. ročník
atletická všestrannost - Strakonice (p. uč. Tvrdá)
plavecká výuka v Rekreačním areálu Blatná - II. B (p. uč. Karbanová)
výchovný koncert ZUŠ - 1. a 2. ročník
ornitologická vycházka k rybníku Řítovíz - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
plavecká štafeta k blížícímu se 110. výročí školy - Rekreační areál města Blatná
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Kotšmídová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Chvostová)
ředitelské volno pro žáky 9. tříd - příprava závěrečných prezentací
závěrečné prezentace žáků IX. C, A
pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
závěrečné prezentace žáků IX. B
filmové představení "Jedeme k moři" - 1. a 2. stupeň

- Výlety
Datum
6. května
27. května
29. května
6. - 8. června
10. června
11. června
12. června

Akce
školní výlet - Planetárium České Budějovice - III. A, B (p. uč. Chvostová,
Kotšmídová)
školní výlet - Tábor - husitské slavnosti - IV. A, B, C (p. uč. Kuparová, Zemanová,
Srbová)
školní výlet - ZOO Plzeň - II. A, B (p. uč. Tvrdá, Karbanová)
školní výlet - zámek Březnice, Sobenský rybník u Rožmitálu pod Třemšínem - IX.
A (p. uč. Novotná, Voneš)
školní výlet - Lipno (stezka v korunách stromů), Český Krumlov - VI. A, B (p. uč.
Karešová, Rážová)
školní výlet Lanové centrum Sušice - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
školní výlet - Sušice (sjezd na raftech Sušice - Horažďovice) - IX. C (p. uč. Pešková)
školní výlet - Sušice (Off park) - VIII. B (p. uč. Polívková, Voneš)
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Datum
17. června
23. června

Akce
školní výlet - Praha (Národní technické muzeum, Lasegame) - VII. A, B (p. uč.
Šafaříková, Vejvodová)
školní výlet Pohádková kovárna Selibov - I. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)

- plavecký výcvik – plavecká výuka pro 3. a 4. ročníky probíhala v plaveckém stadionu Písek
v úterý 19. 11. 2013 – 28. 1. 2014 a v pátek 14. 2. 2014 (III. A, B) a 11. 2. 2014 – 15. 4. 2014
(IV. A, B, C)
- lyžařský výcvik 7. roč. proběhl na Šumavě v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech
16. 2. – 23. 2. 2014
- protidrogovou prevencí je pověřena p. uč. Hana Kolínská. Škola má zpracovanou Školní
preventivní strategii. Je zaměřena nejen na dostatečnou informovanost žáků o nebezpečí drog, ale
také na akce, které mají žákům ukázat smysluplné trávení volného času
- BESIP – touto oblastí je pověřena p. učitel Martin Voneš, dopravní soutěže se však škola
nezúčastnila
- žáci 2. - 4. tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Strakonicích (viz přehled akcí)
- školní družina pořádala pro žáky školy dopravní soutěž
- ředitelka školy vyhlásila podle § 24 zákona 561/2004 volné dny a to: 31. 10. a 1. 11. 2013
Údaje o mimoškolních aktivitách
kroužky:
zdravotnický
dramatický
dovedné ruce
pohybový
čtenářský
výtvarná dílna
počítače
přírodovědný
- akce pro děti – v době mimo vyučování pořádané školní družinou:
Datum
24. září 2013
15. říjen 2013
14. - 18. října
2013
31. říjen 2013
29. říjen 2013

Akce

Organizující vychovatelka/y

Po historii Blatné - zábavné soutěžní
odpoledne
výlet - Mraveniště (interaktivní výstava) Písek

p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková

pečení a zdobení hnětynek

p. vych. Fajová, Kulhová, Mašková

výlet - Muzeum čokolády Tábor

p. vych. Fajová, Kulhová
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková

Čertovské zastavení

vystoupení dramatického a pohybového
kroužku
vystoupení dramatického a pohybového
4. prosinec 2013
kroužku - MC Kapřík
1. prosinec 2013

10

p. vych. Kortusová, Mašková

p. vych. Fajová, Kulhová
p. vych. Fajová, Kulhová

Datum
3. prosinec 2013
15. leden 2014

Akce

Organizující vychovatelka/y

Cesta za štěstím - představení Domov Petra
Mačkov
návštěva knihovny - dramatický
kroužek

p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková

28. leden 2014

Stezka odvahy školou

25. únor 2014

Kouzelnické představení

28. únor 2014 Maškarní ples
7. březen 2014 Maškarní ples
21. březen 2014 Maškarní ples
"S jídlem si nehrajem" (interaktivní výstava)
25. březen 2014
Písek
11. duben 2014

Velikonoční jarmark

11. duben 2014 vystoupení dramatického kroužku
12. květen 2014 výroba loutek
vystoupení v Domově seniorů Blatná 13. květen 2014
dramatický kroužek
Obrázky z odpadního materiálu - jaro, léto,
květen 2014
podzim, zima
11. červen 2014 Dětský den na školním dvoře
Svatojánská noc -vystoupení IV. C
v tělocvičně
plavání - Domov Petra Mačkov - dramatický
18. červen 2014
kroužek
24. červen 2014

p. vych. Kulhová
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková
p. vych. Kulhová
p. vych. Fajová
p. vych. Mašková
p. vych. Kulhová, Fajová
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková
p. vych. Kulhová
p. vych. Mašková, Kortusová
p. vych. Kulhová
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková, Sdružení rady rodičů a
přátel školy
p. uč. Srbová
p. vych. Kulhová

- žáci školy se mohou vyjádřit k chodu školy prostřednictvím schránky na připomínky, žáci II. st.
i prostřednictvím předsedů tříd v žákovském parlamentu, který se scházel pravidelně 1x za 14 dní

c. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
- viz. tabulky 2
- pedagogický kolektiv tvořilo


29 vyučujících (fyzicky), přepočtených počet 27,909



5 vychovatelek (fyzicky), přepočtený počet 3, 822

- všichni pedagogičtí pracovníci mají kromě tří pracovníků (1 učitel – dálkově studující, 1 učitelka
a 1 vychovatelka – dálkově studující) předepsané vzdělání
- někteří vyučující učili předměty, pro které nemají aprobaci
- provoz zajišťovalo 8 pracovníků, přepočtený úvazek 7,5
- ve školní jídelně pracovalo 7 pracovnic včetně vedoucí, přepočtený úvazek 6,625
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d. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního
vzdělávání a další správní řízení
- viz. tabulky 3, 4 a 6

e. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
- viz. tabulka 5
- údaje o účasti školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT, soutěže typu A a B:
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)

Účast v soutěžích - okresní kola
Olympiáda v Rj
kat. B
1. místo
kat. E
2. místo
3. - 4. místo

Ivana Maroušková
Matyáš Hajíček
Dominika Holečková

VII. A
IX. A postup do kraje
IX. A postup do kraje

Linda Polívková
Lucie Stiechenwirthová
Pavel Voborník

VIII. A
VIII. A
IX. A

DěO
5. místo
6. místo
15. místo
Olympiáda v Nj
bez naší účasti
MO5
5. místo
7. - 8. místo
13. místo
14. místo
16. - 21. místo

Aneta Piklová
Karin Míková
Jana Kozlovská
Adam Fous
Ondřej Vít
Adam Korbel
22. - 30. místo Luboš Faměra
Michal Štědronský

V. B
V. A
V. A
V. A
V. B
V. A
V. B
V. A

8. - 9. místo
10. - 17. místo
21. - 23. místo
24. - 29. místo
30. - 32. místo

VI. B
VI. A
VI. B
VI. B
VI. B

MO6
Amálie Janků
Vojtěch Bláha
Jan Podlešák
Vít Habada
Vojtěch Janota

MO9
8. místo
Taťána Bláhová
9. - 11. místo Pavel Voborník
21. - 22. místo Dominika Holečková

IX. A
IX. A
IX. A

3. místo
Lenka Rejdová
8. - 10. místo Johana Vinšová

IX. B
IX. A

Olympiáda v Čj
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postup do kraje

Olympiáda v Aj
kat. I A
4. místo
kat. II A
4. místo

Vojtěch Bláha
Taťána Bláhová

VI. A
IX. A

Pavel Voborník
Leoš Peroutka

IX. A
IX. B

ChO
9. místo
10. místo
ZeO
kat. A
kat. B
kat. C
BiO
kat. C

kat. D

Pythagoriáda
kat. 5. roč.

1. místo
Vojtěch Janota
bez naší účasti – LVVZ
2. místo
Matouš Faměra

VI. B

3. místo
5. místo
8. místo

Johana Vinšová
Linda Polívková
Filip Tuháček

IX. A postup do kraje
VIII. A

2. místo
13. místo
14. místo

Matěj Karban
Adrian Veselý
Jan Mikeš

VII. A postup do kraje
VII. B
VII. B

1. místo
2. - 4. místo

Diana Voborníková
Aneta Piklová

IV. A
V. B

postup do kraje

VIII. A postup do kraje

Účast a umístění v ostatních soutěžích
MF náboj
16. místo

Taťána Bláhová, Johana Vinšová,
Matyáš Hajíček, Pavel Voborník

18. místo

Jakub Sklenář, František Kaiser, Leoš IX. B
Peroutka, Ondřej Míka

IX. A

Jihočeský zvonek
zlaté pásmo Diana Voborníková
Karolína Šišková
bronz. pásmo Eva Srbová
Nela Klímová, Jakub Vonášek
Mladí zdravotníci
1. stupeň

2. stupeň

1. místo
2. místo

JAK Blatná B
JAK Blatná C

2. místo

JAK Blatná A

1. místo
5. místo

JAK Blatná I/B
JAK Blatná I/A

IV. A
V. B
IV. B
IX. A,
C

postup do kraje

postup do kraje

Dokaž, že umíš
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Sportovní soutěže
Vánoční laťka (SOŠ Blatná)
1. místo
2. místo

Lucie Sokolová
Adéla Sedláková

VII. B
VII. B

MazošCup
1. místo

9. třídy

McDonald's CUP
okr. kolo
9. místo
okr. kolo
1. místo

4. - 5. roč.
1. - 3. roč.

Hokejbal proti drogám
1. místo
2. místo

6. - 7. třída
8. - 9. třída

Atletická všestrannost
1. místo
1. místo
9. místo
1. místo
3. místo
10. místo
11. místo
11. místo
3. místo
3. místo

Schwarz Tomáš
Strnadová Natálie
Thorovská Karolína
Oulehle Ondřej
Fiřt David
Zemanová Martina
Turek František
Fišerová Anna
Šmat Pavel
Šurátová Tereza

postup do kraje

I. A
I. B
II. A
II. A
III. B
III. A
IV. B
IV. B
V. A
V. B

Účast a umístění v krajských kolech
olympiáda v Rj
olympiáda v Čj
zeměpisná olympiáda
biologická olympiáda
Jihočeský zvonek
McDonald'sCup
Soutěž HMZ

3. místo
9. - 10. místo
7. místo
5. místo
10. místo
16. místo
2. místo
8. místo
3. místo

Matyáš Hájíček
Lenka Rejdová
Vojtěch Janota
Matouš Faměra
Johana Vinšová
Matěj Karban
Diana Voborníková
2. - 3. třída
JAK Blatná B
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IX. A
IX. B
VI. B
VIII. A
IX. A
VII. A
IV. A

Vzdělávání pedagogů
- p. vych. Kamila Mašková – si doplňuje vzdělání na PF UK v Praze, studijní program
Vychovatelství
- p. uč. Voneš – si doplňuje vzdělání studiem PF JU, studijní obor Výchova ke zdraví
- pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí:
Termín

Příjmení, jméno

Akce

Místo konání

4. 10. 2013

Karlíková Jiřina

Školení BOZP vedoucích pracovníků

Č. Budějovice

4. 10. 2013

Krapsová Jana

Školení BOZP vedoucích pracovníků

Č. Budějovice

Kč

14. 10. 2013 Lojdová Zdeňka

Výtvarná výchova tvořivě I.

Písek

14. 10. 2013 Motyková Lenka

Výtvarná výchova tvořivě I.

Písek

14. 10. 2013 Srbová Marcela

Výtvarná výchova tvořivě I.

Písek

14. 10. 2013 Tvrdá Iva

Výtvarná výchova tvořivě I.

Písek

14. 10. 2013 Voborníková Pavla

Výtvarná výchova tvořivě I.

Písek

16. 10. 2013 Karlíková Jiřina

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

16. 10. 2013 Kolínská Hana

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

16. 10. 2013 Komrsková Jana

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

16. 10. 2013 Kubíková Martina

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

16. 10. 2013 Pešková Martina

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

16. 10. 2013 Polívková Vladěna

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

16. 10. 2013 Šafaříková Hana

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

16. 10. 2013 Vanduchová Marie

Finanční gramotnost v kostce

Blatná

EU

4. 11. 2013

Polívková Vladěna

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Č. Budějovice

EU

4. 11. 2013

Procházková Ivona

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Č. Budějovice

EU

4. 11. 2013

Tvrdá Iva

Výtvarná výchova tvořivě II

Písek

4. 11. 2013

Srbová Marcela

Výtvarná výchova tvořivě II

Písek

4. 11. 2013

Kotšmídová Eva

Výtvarná výchova tvořivě II

Písek

6. 11. 2013

Karlíková Jiřina

Zákon o ped. prac. a pracovněprávní prob.

Č. Budějovice

6. 11. 2013

Krapsová Jana

Zákon o ped. prac. a pracovněprávní prob.

Č. Budějovice

20. 1. 2014

Krapsová Jana

Novela právních předpisů

Strakonice

20. 1. 2014

Karlíková jiřina

Novela právních předpisů

Strakonice

24. 1. 2014

Karlíková Jiřina

Začínáme s výukou Rj na 2. st.

Č. Budějovice

31. 1. 2014

Chvostová Ivana

Genetická metoda čtení a psaní

Praha

31. 1. 2014

Kotšmídová Eva

Genetická metoda čtení a psaní

Praha

19. 2. 2014

Motyková lenka

Pohybové hry s hudbou
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Strakonice

Termín

Příjmení, jméno

Místo konání

19. 2. 2014

Lojdová Zdeňka

Pohybové hry s hudbou

Strakonice

19. 2. 2014

Srbová Marcela

Pohybové hry s hudbou

Strakonice

9. 4. 2014

všichni pedagogičtí
pracovníci

Škola a rodina – komunikace v pedagogické
praxi

Blatná

30. 6. 3. 7. 2014

Srbová Marcela

Základy lektorských dovedností

Praha

18. 22. 8. 2014

Schmidová Jana

Krajinářský kurz

Plzeň

26. 8. 2014

všichni pedagogičtí
pracovníci

Práce s třídním kolektivem

Blatná

Akce

Kč

f. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
- o činnosti školy bylo uveřejněno


2 v Blatenských listech



6 příspěvků v SOBáčku



2 příspěvky ve Strakonickém deníku

- škola uspořádala pro rodiče a veřejnost „Akademii“, společně s Radou rodičů se podílela na
„Čertovském zastavení“, „Velikonočním jarmarku“ a akci „Bavíme se společně“
- před zápisem do 1. tříd jsme pořádali pro děti z MŠ „Prvňáčkem na zloušku“ a „Půjdem spolu do
pohádky“
- rozvíjí se spolupráce s Domovem pro seniory – žáci vystupují pro jeho klienty, oni se zúčastňují
našich akcí (Velikonoční jarmark, Akademie)
- tradiční akcí je „poslední zvonění“, „vymetání“ žáků 9. tříd a slavnostní rozloučení
s vycházejícími žáky v obřadní síni blatenského zámku“

g. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
- viz tabulka 6
- přehled kontrol:
zřizovatel školy Město Blatná – 16. 9. 2013 a 30. 5. 2013 – bez závad
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – 14. 1. 2014 a 4. 3. 2014 – bez závad
VZP ČR – 18. 11. 2013 – bez závad
HZS Jihočeského kraje – 29. 1. 2014; zjištěné závady: požární dveře nebyly vybaveny
samozavíračem; nebyl předložen doklad o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení;
následná kontrola 16. 4. 2014 konstatovala, že nedostatky byly odstraněny
FÚ pro Jihočeský kraj – 26. 2. 2014 – bez závad
MŠMT ČR, odbor kontrol na místě OP VK – 3. 3. 2014 – ověření realizace projektu reg. č.
CZ.1.07/21.2972 s názvem „Všechny cesty za poznáním“ – bez závad
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h. Základní údaje o hospodaření školy
- všechny závazné ukazatele rozpočtu daného zřizovatelem byly dodrženy:
Příspěvek na provoz v r. 2013 celkem v Kč (od zřizovatele):

3 444 800, -

Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč

5 472 287,07

Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč:

2 027 487,07

Hospodářský výsledek

2 675,-

- čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující

Ukazatel

Poskytnuto k 31 12. 2013 Použito k 31. 12. 2013

Přímé náklady na vzdělávání celkem
- z toho: a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
OPVK – Školní poradenské pracoviště
- z toho: a) platy, OON, odvody, FKSP
b) učební pomůcky, DDHM
EU – peníze školám
- z toho: a) OON
b) vzdělávání

16 862 000,00
12 114 000,00
20 000,00
4 728 000,00
670 534,00
494 471,00
176 063,00
368 263,00
191 100,00
177 163,00

16 862 000,00
12 114 000,00
20 000,00
4 728 000,00
670 534,00
494 471,00
176 063,00
368 263,00
191 100,00
177 163,00

i. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 protidrogovou prevencí je pověřena p. uč. Hana Kolínská. Škola má zpracovaný
Minimální preventivní program

j. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů
- škola se zúčastnila vlastního mezinárodního projektu s partnerskou školou ve slovenském Važci –
„Kuchařka nejen s krajovými recepty“
- byli jsme zapojeni do projektu Zařízení pro vzdělávání ped.pracovníků a Střediska služeb školám
České Budějovice s názvem „Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem
výuky přírodovědných předmětů na ZŠ“ v jehož rámci jsme získali měřící techniku pro pokusy ve
fyzice a přírodopisu
- dalším projektem, kterého jsme se zúčastnili, byl projekt Národního muzea a České geologické
společnosti – „OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE“ – v jehož rámci pracoval přírodovědný kroužek

k. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
- škola se nezapojila
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l. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
- kromě finančních prostředků na provoz (od zřizovatele) a přímých výdajů (MŠMT) se snaží škola
získat prostředky i z jiných zdrojů
Dotace požadovaná
u koho/termín
Důvod
MěÚ Blatná
Podpora preventivních programů

Podíl zřizovatele
(školy)

Přiznáno Kč
10 000,00

Jihočeský kraj

Podpora dopravy dětí na DH

1 960,00

7 840,00

Jihočeský kraj

Podpora mezinárodní spolupráce

5 398,00

10 000,00

m. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
- ve škole pracuje odborová organizace, jejíž předsedkyní je Mgr. Zdeňka Lojdová
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