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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, výtvarné výchovy. 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 – jsou zároveň kmenovými
učebnami, ve všech třídách je vyvěšen harmonogram využití.

-

šatny pro 1. ročník a II. A byly umístěny u tříd v přízemí školy, pro II. B, 3. až 9. ročník byly
v suterénu školy; každá třída měla svoji šatnovou kóji.

-

ke škole patří školní dvůr a školní pozemek, na kterém probíhá výuka pracovní výchovy. Školní
dvůr byl 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 školního roku 2012/2013 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

-

v tomto školním roce byla natřena venkovní učebna, upravena vrátka postranního vchodu,
opraven sklad čistících prostředků v mezipatře, opravena střecha na kotelně, postaven přístřešek
u postranního vchodu ke kotelně, a dokončena oprava fasády na vnitřním plášti budovy
(tělocvična, štíty nad ní, světlík, kotelna, zeď nad kotelnou)
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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 zapojila 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 v listopadu 2014. Jejími členy jsou: p. uč. Mgr.
Marcela Karbanová – předsedkyně, p. uč. Mgr. Pavla Voborníková – místopředsedkyně –
zástupkyně pedagogických pracovníků, členové: p. A. Synek, Monika Hodková – zástupci
oprávněných osob, místostarosta města P. Ounický, L. Srb – 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

-

povinně volitelné předměty:
7. roč. – informatika I., konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti – dívky
i hoši
8. roč. – informatika I., II., konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti – hoši
9. roč. – nebyly nabídnuty žádné povinně volitelné předměty z důvodu změny ŠVP –
zvýšená dotace cizího jazyka dle změn RVP

-

pracovní činnosti byly v rámci projektu SOU Blatná vyučovány v učebnách SOU

-

nepovinné předměty:
I. i II. st. – náboženství, dyslektická péče, anglický jazyk, sportovní hry, matematika
pro zvídavé
– v rámci projektu ŠPP – Český jazyk hrou, Matematika hrou, Anglický jazyk
hrou, Chemie hrou – výuka probíhala v termínu září až prosinec
(31. 12. 2014 byl ukončen projekt ŠPP)

-

ve školním roce jsme realizovali následující projekty:

Měsíc Třída/
realizace ročník
listopad

IV. B

leden

IV. B

únor

I. C

březen

I. A

Vyučující

Název projektu – popis realizace

Mapy jihočeského kraje - vytvoření mapy (práce
Krapsová s mapou, grafické zpracování, procvičování
orientace na PC v didaktickém SW, spolupráce)
Mapy ČR - vytvoření mapy (práce s mapou,
Krapsová grafické zpracování, procvičování orientace na PC
v didaktickém SW, spolupráce)
Zdravé zuby - základní poznatky o chrupu, péče
Srbová
o chrup (skupinová práce, získávání informací,
zhodnocení práce, prezentace jednotlivých skupin)
Zdravé zuby - základní poznatky o chrupu, péče
Chvostová o chrup (skupinová práce, získávání informací,
zhodnocení práce, prezentace jednotlivých skupin)
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Průřez předměty
Vlastivěda, ČJ
(čtení), PV, VV,
M, ICT
Vlastivěda, ČJ
(čtení), PV, VV,
M, ICT
ČJ, M, Prvouka,
PV, VV
ČJ, M, Prvouka,
PV, VV

Měsíc Třída/
realizace ročník
březen

duben

duben

Vyučující

Název projektu – popis realizace

Zdravé zuby - základní poznatky o chrupu, péče
o chrup, zacházení se zubním kartáčkem
I. B Kotšmídová
(skupinová práce, teorie i praxe, zhodnocení
práce, prezentace jednotlivých skupin)
Hrušková
Kantýna - příprava zdravé svačiny, výběr
(Zdravá
VII. A
zdravých surovin, výroba reklamních materiálů
strava do
(skupinová práce, prezentace, soutěž, hodnocení)
škol)
První pomoc – zásady poskytnutí první pomoci
V. A
Novotná
(praktický nácvik, metodika, celodenní projekt)

duben

V. B

Novotná

březen

7. r.

Krapsová

První pomoc – zásady poskytnutí první pomoci
(praktický nácvik, metodika, celodenní projekt)
Časopis – tvorba návrhu vlastního časopisu
(struktura časopisu, zpracování informací,
grafická stránka)
Fiktivní firma – volba formy podnikání,
prezentace, reklama, leták, návrh služby či
výrobku, logo firmy, anketní zjišťování zájmu
(práce ve skupině, využití probraného SW,
prezentace firmy, video + leták, logo firmy,
anketa)

Průřez předměty
ČJ, M, Prvouka,
PV, VV
Př, VkZ, VV,
Inf, ČJ, M
Přírodověda, ČJ,
M, TV, VV
Přírodověda, ČJ,
M, TV, VV
Inf, ČJ, VV,
mediální
výchova
Inf, M, ČJ, VV,
mediální
výchova

květen

8. r.

Šafr

květen
červen

8. r.

Kolínská

Účet školy na facebooku -

Inf, M, ČJ, VV,
mediální
výchova

VII. B

Hrušková
(Zdravá
strava do
škol)

Kantýna - příprava zdravé svačiny, výběr
zdravých surovin, výroba reklamních materiálů
(skupinová práce, prezentace, soutěž, hodnocení)

Př, VkZ, VV,
Inf, ČJ, M

květen

-

škola spolupracuje s PPP ve Strakonicích a Českých Budějovicích

-

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 „Školní poradenské pracoviště“ ve složení
školní psycholog, speciální pedagog, 2 asistenti pedagoga – činnost ukončena k 31. 12. 2014,
v následném období (leden – květen 2015) zůstala na částečný úvazek školní psycholožka –
financována byla z příspěvku zřizovatele

-

žákovi III. B, jemuž byla diagnostikována vývojová dysfázie, byl zajištěn asistent pedagoga
(Mgr. Eva Šilhanová) – částečný úvazek financován dotací Jihočeského kraje

-

logopedická péče byla zabezpečována proškolenými logopedickými asistentkami: J. Kortusovou
a B. Fajovou – práce se žáky musí probíhat na základě vyšetření klinickým logopedem
a ve spolupráci s ním;

-

dyslektickou péči vedly p. uč. Eva Kotšmídová a p. uč. I. Chvostová

-

pro 4 žáky školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, s těmito žáky pracovali
v některých hodinách asistenti pedagoga, věnovali se jim i po vyučování

-

talentovaní žáci byli v rámci výuky pověřováni vypracováváním obtížnějších úkolů, na 2. st. byli
zařazováni do skupin připravující se na soutěže a olympiády v jednotlivých předmětech,
z nabídky nepovinných předmětů byla pro ně určena Matematika pro zvídavé
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-

výchovná poradkyně p. uč. Marie Vanduchová měla pro svoji činnost zpracovaný podrobný
celoroční plán, velmi kladně hodnotila spolupráci s ÚP ve Strakonicích; pracovnice tohoto úřadu
informovaly rodiče žáků 9. tříd o stavu a trhu práce 20.10.2014, žáci 9. tříd absolvovali na ÚP ve
Strakonicích profesní testy

-

v rámci evaluace jsme prováděli hodnocení žáků prostřednictvím třídnických hodin (1x měsíčně,
častěji dle potřeby třídní učitelky) a při třídních schůzkách a konzultačních odpoledních

-

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 – byly zajišťovány
jednotlivými vyučujícími:
Datum

Akce

1. září

Zahájení školního roku 2014/2015

4. září

začátek plaveckého výcviku (Plavecký stadion Písek) - 3. ročník

17. - 19. září

návštěva z partnerské školy - ZŠ s MŠ Važec

18. září

Běh naděje (Strakonice) - IX. B (p. uč. Polívková)

20. září

Den otevřených dveří - oslavy 110. výročí školy

23. září

Pojďte s námi na skládku - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)

24. - 25. září
26. září

adaptační pobyt (Střelské Hoštice) - VI. B (p. uč. Komrsková, p. psych. Matějková)
Pojďte s námi na skládku - V. A, B (p. uč. Fiedlerová, Novotná)
Rybářské muzeum Vodňany - IX. A, B (p. uč. Karešová, Vanduchová)

2. října
6. - 10. října

Vzdělání a řemeslo - VIII. A, IX. B (p. uč. Šafaříková, Polívková, Vanduchová)
konverzační hodiny s rodilými mluvčími - anglický jazyk v 5. - 9. ročníku

8. října

beseda "Českoslovenští legionáři v Itálii" - IX. A, B - akce k týdnu knihoven

10. října

Průřez divadelní tvorbou (Divadlo Příbram) - IX. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková)

15. října

Nicholas Winton - Síla lidskosti - film a beseda pro 5. - 9. ročník (sokolovna Blatná)

21. října

Pasování na čtenáře (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A, B
(p. uč. Fialová, Motyková)

23. října

Sněhová královna (divadlo Hybernia Praha), Muzeum voskových figurín Praha VII. B, IX. B části VII. A, VIII. A, B, IX. A, IV. B, V. A (p. uč. Vejvodová, Kubíková,
Polívková, Komrsková, Schmidová, Karešová)

23. října

Adaptační akce - spaní ve škole - V. A (p. uč. Fiedlerová, p. psych. Matějková)

24. října

Dravci (vzdělávací program) - 1. a 2. stupeň

6. listopadu

Adaptační akce - spaní ve škole (p. uč. Novotná, p. psych. Matějková)

11. listopadu

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - IV. A (p. uč. Voborníková)

13. listopadu

Planetárium Plzeň - V. A, B (p. uč. Fiedlerová, Novotná)
prezentace studia na SOŠ Blatná - IX. A, B (p. uč. Karešová, Kubíková)
začátek plaveckého výcviku (Plavecký stadion Písek) - 4. ročník

13. listopadu

soutěž Bobřík informatiky - účast zájemců z 6. a 7. ročníku

18. listopadu

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. A (p. uč. Fiedlerová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. B (p. uč. Novotná)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - VIII. A (p. uč. Schmidová)

21. listopadu

"Zdraví máme jen jedno" (vzdělávací akce s protidrogovou tématikou, Komunitní
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Datum

Akce
centrum Blatná) - 4. - 6. ročník
"Drogy, média a roková hudba" (vzdělávací akce s protidrogovou tématikou,
Komunitní centrum Blatná) - 7. - 9. ročník

26. listopadu

výchovný koncert ZUŠ - 5. a 6. ročník

28. listopadu

Čertovské zastavení (akce ve spolupráci s Radou rodičů) - čertovské vystoupení žáků
1. a 2. tříd, vánoční tvořivá dílna s prodejní výstavou

9. prosince

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. A, B (p. uč. Chvostová,
Kotšmídová)

12. prosince

Taneční pohádka (taneční obor ZUŠ Blatná, sokolovna Blatná) - 1. stupeň

16. prosince

Lední revue Příbram - I. C, II. A, B, III. A, B (p. uč. Srbová, Fialová, Motyková,
Tvrdá, Princová, p. vych. Fajová)

17. prosince

Zpívání na schodech - 16:00 hodin
Vánoční koncert ZUŠ - II. A, B, III. B, IV. A, VI. B

8. ledna

Prvňáčkem na zkoušku - akce pro MŠ Vrchlického a Husovy sady (pod patronací
1. a 8. tříd)

13. ledna

Prvňáčkem na zkoušku - akce pro MŠ Šilhova (pod patronací 1. a 8. tříd)

17. - 24. ledna LVVZ (Belveder Šumava) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
19. ledna

Půjdem spolu do pohádky - akce pro předškoláčky a jejich rodiče (15:00 hodin, pod
patronací 5. a 9. tříd)

20. ledna

okresní kolo Dějepisné olympiády (Strakonice) - soutěžící z 9. ročníku
(p. uč. Kubíková)

21. ledna

okresní kolo Matematické olympiády (Strakonice) - soutěžící z 5. ročníku
(p. uč. Novotná)

27. ledna

Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. a 9. ročník
okresní kolo Olympiády v ruském jazyce (Strakonice) - soutěžící (p. uč. Rážová)

28. ledna

soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. A (p. uč. Vanduchová)

29. ledna

filmové představení Tři bratři (sokolovna Blatná) - 1. a 2. stupeň

31. ledna

Školní ples (sokolovna Blatná) - akce pro žáky 2. stupně organizovaná Radou rodičů

2. února

okresní kolo Olympiády v německém jazyce - Strakonice (p. uč. Vanduchová)

3. února

náhradní termín návštěvy předškoláků z MŠ Šilhova

5. února

okresní kolo Olympiády v českém jazyce - Strakonice (p. uč. Kubíková)

6. a 7. února
18. února

Zápis do 1. ročníku
projekt Veselé zoubky - I. C (p. uč. Srbová)
okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce (p. uč. Polívková)

20. února

projekt Veselé zoubky - I. A (p. uč. Chvostová)

23. února

okresní kolo Zeměpisné olympiády - Strakonice (p. uč. Rážová)

24. února

projekt Veselé zoubky - I. B (p. uč. Kotšmídová)
konverzace v anglickém jazyce - o španělském městě - 8. a 9. ročníky

25. února

černobílý den - mezitřídní soutěž vyhlášená školním parlamentem

26. února

soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. B (p. uč. Polívková)

2. března

školní recitační soutěže - 1. stupeň
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Datum

Akce

5. března

Májová romance - divadelní představení Gymnázia Strakonice (sokolovna Blatná) 8. a 9. ročník

6. března

okresní kolo Chemická olympiády - Strakonice (p. uč. Karešová)

10. března

konverzace v anglickém jazyce - o italském městě - 8. a 9. ročník

12. března

okresní kolo recitační soutěže (Strakonice) - soutěžící 1. stupně (p. uč. Voborníková)

13. března

okresní kolo recitační soutěže (Strakonice) - soutěžící 2. stupně (p. uč. Schmidová)
návštěva Městského muzea v Blatné - I. A (p. uč. Chvostová)

16. března

konkurz do pěvecké soutěže SOLASIDO

17. března

environmentální program Recyklace hrou - 3. - 9. ročník
krajské kolo Zeměpisná olympiáda (České Budějovice) - postupující žáci
(p. uč. Rážová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - I. C (p. uč. Srbová)

19. března

nahrávky postupujících do finálového kola pěvecké soutěže SOLASIDO

20. března

Matematický klokan
Příběh knihy (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - V. A
(p. uč. Fiedlerová)

24. března

Příběh knihy (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A, II. B
(p. uč. Fialová, Motyková)

25. března

Pražský hrad (exkurze) - V. A, B (p. uč. Novotná, Fiedlerová)

26. března

pěvecká soutěž SOLASIDO - dopoledne program pro žáky, odpoledne finále
(sokolovna Blatná)

27. března

Velikonoční jarmark

30. března

spaní ve škole - V. A (p. uč. Fiedlerová, p. vych. Zemanová)

31. března

Princezna se zlatou hvězdou (Hudební divadlo J. Jurištové, sokolovna Blatná) 1. stupeň

1. dubna
7. dubna

Aprílový běh do schodů
Příběh knihy (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - VIII. B
(p. uč. Vejvodová)
Příběh knihy (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - VIII. A
(p. uč. Vanduchová)

8. dubna

okresní kolo Matematické olympiády (Strakonice) - přihlášení žáci kategorie MO6,
MO7, MO8 (p. uč. Pešková, Šafaříková)
okresní kolo Hokejbal proti drogám Blatná (p. uč. Šafr)

10. dubna

Příběh knihy (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - I. A
(p. uč. Chvostová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - VIII. B (p. uč. Vejvodová)

10. - 12. dubna studijní pobyt ve Školícím středisku ve Střelských Hošticích - zdravotnický kroužek
(p. Džisová)
13. - 14. dubna národní kolo zeměpisné olympiády (Praha) - Matouš Faměra (p. uč. Rážová)
16. dubna

okresní kolo Jihočeského zvonku (Strakonice) - přihlášení žáci (p. uč. Dlabačová)

22. dubna

Den Země - program dle jednotlivých tříd
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Datum

Akce
1. - 5. ročník

program připravený odborem životního prostředí MěÚ Blatná

VI. A

hledání kešky - připravila IX. A

VII. A

projekt Kantýna (v rámci projektu Zdravá strava do škol)

VII. B

beseda s paní Klárou Jánskou o Indii

IX. A, B

pomoc při programu 1. stupně (většina žáků plnila přijímací
zkoušky na střední školy)

zbytek 2. stupně

Traktoriáda na SOU Blatná
beseda s panem RNDr. Petrem Pavlíkem (SOŠ Blatná)

23. dubna

okresní kolo Biologické olympiády (Strakonice) - přihlášení žáci 6. a 7. tříd
(p. uč. Karešová)

24. dubna

návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - I. A (p. uč. Chvostová)

27. dubna

okresní kolo Biologické olympiády (Strakonice) - přihlášení žáci 8. a 9. tříd
(p. uč. Karešová)

28. dubna

exkurze IQ Landie Liberec - zájemci z 6. - 8. tříd (p. uč. Pešková, Šafaříková,
Vejvodová, Šafr)

29. dubna

Americká divočina (zeměpisná beseda, sokolovna Blatná) - 6. - 9. třídy

28. - 30. dubna konverzace s rodilými mluvčími - v rámci výuky anglického jazyka a konverzace
v anglickém jazyce
30. dubna 4. května

exkurze Berlín, Koncentrační tábor Sachsenhausen - zájemci z 8. ročníku
(p. uč. Komrsková)

4. května

krajské kolo Hokejbal proti drogám (Jindřichův Hradec) - družstvo (p. uč. Šafr)

5. května

okresní kolo McDonald' s Cup II. (Strakonice) - družstvo 4. a 5. tříd (p. uč.
Voborníková)

6. května

Bubenická show (sokolovna Blatná) - 1. a 2. stupeň
okresní kolo McDonald' s Cup I. (Strakonice - družstvo 1. - 3. tříd (p. uč. Motyková)

7. května

dopravní hřiště Strakonice - III. A, B (p. uč. Karbanová, Tvrdá)

11. - 22.
května

Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. tříd (společenskovědní a přírodovědný
přehled, vyhlášeno ČŠI)

12. května

dopravní hřiště Strakonice - II. A, B (p. uč Motyková, Fialová)
projekt Kantýna (v rámci projektu Zdravá strava do škol) - VII. B
krajské kolo Jihočeského zvonku (České Budějovice) - Karolína Šišková
(p. řed. Karlíková, p. uč. Dlabačová)

13. května

Pohár rozhlasu III. - sportovci (p. uč. Šafr)
okresní kolo Pythagoriády - soutěžící (p. uč. Novotná)

14. května

Pohár rozhlasu IV. - sportovci (p. uč. Šafr)
dopravní hřiště Strakonice - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)

15. května

dopravní hřiště Strakonice - V. A, B (p. uč. Novotná, Šafr)
krajské kolo biologické olympiády (České Budějovice) - Linda Polívková
(p. uč. Polívková)

19. května

krajské kolo Soutěž HMZ - hlídka členů zdravotnického kroužku (p. Džisová)
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Datum
20. května

Akce
účast na Májovém běhu (akce SOU Blatná) - zájemci
konference k projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (Plzeň) - žáci
zapojení do projektu (p. uč. Karešová, Pešková)

21. května

atletická všestrannost - školní kolo 1. stupně (organizuje p. uč. Tvrdá)

25. - 27.
května

vzdělávací pobyt Ekologické středisko Dřípatka (Prachatice) - III. B
(p. uč. Karbanová)

26. května
1., 2., 4. a 5.
června

návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - I. C (p. uč. Srbová)
fotografování tříd - dle rozpisu

2. června

finanční gramotnost (beseda s pracovníkem Komerční banky Blatná) - IX. B

3. června

Školní akademie - 16:00 vystoupení pro veřejnost

4. června

finanční gramotnost (beseda s pracovníkem Komerční banky Blatná) - IX. A

5. června

Bavíme se společně - program organizovaný SRRPŠ - 16:00 hodin
Pasování na čtenáře (Městská knihovna Blatná) - I. A, C (p. uč. Chvostová, Srbová)

9. června

projekt "Kam patřím", exkurze pivovar (České Budějovice) - zájemci VIII. A, B,
IX. A (p. uč. Komrsková, Kubíková)

10. června

exkurze Leifheit Blatná - IX. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková)
Pasování na čtenáře (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - I. B
(p. uč. Kotšmídová)

11. června

závěrečné vystoupení tanečního obru ZUŠ Blatná (sokolovna Blatná) - 4. - 9. třídy

12. června

exkurze Pivovar Plzeň - IX. A, B (p. uč. Karešová)
návštěva Výstava chovatelství - 1. - 3. třídy

15. června

ukázka potápěčských dovedností (Bazén Blatná) - IV. A, B (p. uč. Lojdová,
Voborníková)

16. června

branná soutěž - pětičlenná družstva jednotlivých tříd
okresní kolo atletické všestrannosti (Strakonice) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. Tvrdá)

17. června

besedy s protidrogovou tématikou - 2. stupeň dle rozpisu
závěrečný koncert ZUŠ Blatná - 1. a 2. třídy

19. června

exkurze Jaderná elektrárna Temelín - IX. A, B (p. uč. Karešová)

23. června

okresní kolo atletická soutěž (Strakonice) - soutěžící z 6. a 7. tříd (p. uč. Šafr)
příprava prezentací žáků 9. ročníku

24. června

okresní kolo atletická soutěž (Strakonice) - soutěžící z 8. a 9. tříd (p. uč. Šafr)

25. června

závěrečné prezentace žáků 9. ročníku
filmové představení (sokolovna Blatná)

26. června

vydání vysvědčení za 2. pololetí
slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku – Zámek Blatná
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-

Výlety

Datum

Akce

20. května

ZOO Hluboká nad Vltavou - I. A, B, C, II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová,
Srbová, Fialová, Motyková)

4. června

ZOO Hluboká nad Vltavou, Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada IV. A, B (p. uč. Voborníková, Lojdová)

10. - 12.
června

Blatenka, tábor Ostrý - III. A (p. uč. Tvrdá, Motyková)

15. června

Lanové centrum Sušice - VII. A, B (p. uč. Karešová, Rážová)

15. června

Adrenalin Hluboká nad Vltavou - V. A, B (p. uč. Fiedlerová, Novotná)

17. června

Offpark Sušice - IX. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková, Šafr)

18. -19.
června

Rekreační středisko Vrbno - VIII. B (p. uč. Vejvodová, Šafr)

23. června

Vrbno - VIII. A (p. uč. Šafaříková, Karbanová)

23. června

Aquapark Horažďovice VI. B (p. uč. Komrsková, Černá)

-

plavecký výcvik – plavecká výuka pro 3. a 4. ročníky probíhala v plaveckém stadionu Písek ve
čtvrtek 4. 9. 2014 – 6. 11. 2014 (III. A, B) a 13. 11. 2014 – 29. 1. 2015 (IV. A, B)

-

lyžařský výcvik 7. roč. proběhl na Šumavě v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech
17. 1. – 24. 1. 2015

-

protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Mgr. Hana Kolínská. Škola má zpracovanou Školní
preventivní strategii. Je zaměřen nejen na dostatečnou informovanost žáků o nebezpečí drog, ale
také na akce, které mají žákům ukázat smysluplné trávení volného času.

-

BESIP – touto oblastí byl pověřen p. učitel Martin Voneš (od 1. ledna 2015 Mgr. Miroslav Šafr),
dopravní soutěže se však škola nezúčastnila

-

žáci 2. - 5. 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: 29. 6. a 30. 6. 2015

Údaje o mimoškolních aktivitách
kroužky:
zdravotnický
dramatický
dovedné ruce
výtvarná dílna
počítače
přírodovědný
-

akce pro děti – v době mimo vyučování pořádané školní družinou:
Organizující vychovatelka/y

Datum

Akce

10. září

výroba 110 větrníků k 110. výročí školy

17. září

interaktivní výstava "Les" (Sladovna Písek)

3. říjen

Recyklohraní - soutěže na školním dvoře

13. - 17. října

pečení a zdobení hnětynek
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p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková, Zemanová
p. vych. Kortusová, Mašková
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Mašková, Zemanová
p. vych. Fajová, Kulhová, Mašková

Datum

Akce

Organizující vychovatelka/y

17. října

beseda s p. uč. M. Karbanovou na téma
třídíme odpad

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

28. listopad
3. prosinec
10. prosinec
15. prosinec
19. prosinec
21. leden
25. únor
20. únor
27. únor

Vystoupení dramatického kroužku v MC
Kapřík
Vystoupení dramatického kroužku v
Domově seniorů
Vystoupení dramatického kroužku pro 1., 2.,
3. třídy
Vánoční odpoledne v V. oddělení
interaktivní výstava "Stroj času" (Sladovna
Písek)
výstava "Stroj času" (Sladovna Písek)
maškarní ples
maškarní ples

18. březen

Stezka odvahy s Elvírou

27. březen

Velikonoční jarmark

8. duben

Plavecký bazén Mačkov - dramatický
kroužek

15. duben

návštěva sběrného dvora

22. duben
13. květen
1. červen
17. - 18. června

-

Čertovské zastavení

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

p. vych. Fajová, Klečková, Kulhová,
Mašková
p. vych. Fajová, Klečková, Kulhová,
Pohár ŠD (sportovní soutěž)
Mašková
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
beseda s p. Vaňkem (Městská policie Blatná)
Mašková, Zemanová
p. vych. Fajová, Kortusová, Kulhová,
Dětský den na plovárně
Mašková, Zemanová
výlet Rekreační středisko
(p. vych. Kulhová, Mašková)
Skaličany (členové dramatického kroužku)

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


28 vyučujících (fyzicky), přepočtený počet 27,000



5 vychovatelek (fyzicky), přepočtený počet 4,000

-

všichni pedagogičtí pracovníci měli kromě dvou pracovníků (1 učitel – bez předepsaného
vzdělání, pracovní poměr ukončen k 31. 12. 2014, následně přijat učitel s předepsaným
vzděláním, 1 vychovatelka – dálkově studující) předepsané vzdělání

-

někteří vyučující učili předměty, pro které nemají aprobaci

-

provoz zajišťovalo 8 pracovníků, přepočtený úvazek 7,5
11

-

ve školní jídelně pracovalo 7 pracovnic včetně vedoucí, přepočtený úvazek 6,625

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)
Matematická olympiáda
kategorie Z5
3. - 6. místo
10. - 11. místo
37. místo

Pacovská Gabriela (V. B)
Bejčková Adéla (V. B)
Voborníková Diana (V. B)
Šustrová Karolína (V. A)

Dějepisná olympiáda
8. místo
11. místo
21. místo

Stichenwirthová Lucie (IX. A)
Polívková Linda (IX. A)
Schaffarzová Sabina (IX. A)

Chemická olympiáda
kategorie D
4. místo
5. místo

Polívková Linda (IX. A)
Faměra Matouš (IX. A)

Olympiáda v ruském jazyce
kategorie I/B - začátečníci
6. místo
7. - 8. místo

Němečková Klára (VII. A)
Holub Ondřej (VII. A)
Potůčková Anita (VII. A)

kategorie I/C - pokročilí
4. místo
5. místo
6. - 7. místo

Kosíková Kristýna (VIII. B)
Maroušková Ivana (VIII. A)
Pekárková Eliška (VIII. A)

Olympiáda v českém jazyce
8. - 11. místo

Polívková Linda (IX. A)

Olympiáda v německém jazyce
kategorie II. A
14. místo

Houdek Otakar (IX. B)

Olympiáda v anglickém jazyce
kategorie I. A
1. místo
kategorie II. A
2. místo

Bláha Vojtěch (VII. A) – postup do krajského kola
Polívková Linda (VIII. A)
12

Zeměpisná olympiáda
kategorie B
3. místo
kategorie C
1. místo
krajské kolo
3. místo
národní kolo
8. místo
Biologická olympiáda
kategorie C
1. místo
4. místo
5. místo
krajské kolo
9. místo
kategorie D
22. místo

Janota Vojtěch (VII. B)
Faměra Matouš (IX. A) - postup do krajského kola
Faměra Matouš (IX. A) - postup do národního kola
Faměra Matouš (IX. A)

Polívková Linda (IX. A) – postup do krajského kola
Karban Matěj (VIII. A)
Stichenwirthová Lucie (IX. A)
Polívková Linda (IX. A)
Vilíta Jan (VI. A)

Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna"
kategorie I.
Ocenění
Voráčková Karolína (III. B)
Hlídky mladých zdravotníků
3. místo

3. místo

1. místo

krajské kolo
1. místo
národní kolo
5. místo

hlídka 1. stupně
Haštavová Simona (V. B)
Šustrová Karolína (V. A)
Vondrová Sandra (V. A)
Bulka Vojtěch (III. B)
Španihel Adam (IV. B)
hlídka 2. stupně č. 1
Vávrová Vanesa (VI. A)
Jareš Adam (VI. A)
Řehoř Zbyněk (VI. A)
Velek Ondřej (VI. A)
Vilíta Jan (VI. A)
hlídka 2. stupně č. 2 - postup do krajského kola
Hanzalová Gabriela (VIII. B)
Kosíková Kristýna (VIII. B)
Sedláková Adéla (VIII. B)
Sokolová Lucie (VIII. B)
Mikeš Jan (VIII. B)
hlídka 2. stupně č. 2 - postup do národního kola
hlídka 2. stupně č. 2
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Jihočeský zvonek
zlaté pásmo v jednotl. kategoriích

stříbrné pásmo v jednotl. kategoriích

krajské kolo
2. místo

Voborníková Diana (V. B)
Šišková Karolína (VI. B) - postup do krajského kola
Motyková Tereza (IX. B)
duo: Voborníková Diana (V. B)
Šišková Karolína (VI. B)
trio: Kosíková Kristýna (VIII. B)
Nová Pavla (VIII. B)
Bláhová Anna (VIII. A)
Šišková Karolína (VI. B)

Účast ve sportovních soutěžích
Hokejbal proti drogám
4. a 5. třídy
OKRESNÍ KOLO
krajské kolo
6. a 7. třídy
OKRESNÍ KOLO
8. a 9. třídy
OKRESNÍ KOLO
McDonald's
4. a 5. třídy
OKRESNÍ KOLO
1. a 3. třídy
OKRESNÍ KOLO
Lehkoatletická všestrannost
3. místo
Pohár rozhlasu
Kategorie: mladší žáci
8. místo
3. místo
1. místo
2. místo
Kategorie: mladší žákyně
7. místo
Kategorie: starší žáci
9. místo
2. místo
3. místo
3. místo
Kategorie: starší žákyně
8. místo
1. místo
3. místo

1 . místo - postup do krajského kola
4. místo
2. místo
2. místo

6. místo
2. místo
Hůrka Vít (II. A)

družstvo mladších žáků
Štědronský Michal (VI. A) - hod kriketovým míčkem
Podlešák Jan (VII. B) - skok vysoký
Podlešák Jan (VII. B) - běh na 1000 m
družstvo mladších žákyň
družstvo starších žáků
Chvátal Patrik (VIII. A) - vrh koulí
Chvátal Patrik (VIII. A) - skok daleký
Chvátal Patrik (VIII. A) - běh na 60 m
družstvo starších žákyň
Polívková Linda (IX. A) - skok vysoký
Polívková Linda (IX. A) - běh na 800 m
14

Vzdělávání pedagogů
-

p. vych. Kamila Mašková – si doplňuje vzdělání na PF UK v Praze, studijní program
Vychovatelství

-

pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí:

Termín

Příjmení jméno

11. 11. 2014

Kolínská Hana

Prevence ve škole – jak pracovat s dětmi
s výchovnými problémy

Praha

12. 11. 2014

Lojdová Zdeňka

Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají
problémové chování

Praha

12. 11. 2014

Krapsová Jana

Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají
problémové chování

Praha

14. 11. 2014

Krapsová Jana

Zákon o pedagogických pracovnících

České
Budějovice

14. 11. 2014

Karlíková Jiřina

Zákon o pedagogických pracovnících

České
Budějovice

1. 11. 2014

Srbová Marcela

Rozvoj lektorských dovedností v metodice
Sfumato

Praha

3. 12. 2014

všichni ped. prac.

Internet a závislost + virtuální svět – hrazeno
MěÚ Blatná

Blatná

28. 2. 2015

Fiedlerová Lenka

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Písek

1. 4. 2015

Krapsová Jana

Everesta – ICT projekt

Tábor

3. 4. 2015

Kolínská Hana

Dotace EU pro školy

Praha

15. 5. 2015

Krapsová Jana

Informační a komunikační technologie

4. 6. 2015

Chvostová Ivana

Genetická metoda ve výuce počátečního čtení

Chraštice

4. 6. 2015

Kotšmídová Eva

Genetická metoda ve výuce počátečního čtení

Chraštice

28. 8. 2015

všichni ped. prac.

Psychologie pro učitele

-

Místo konání

Akce

osvědčili se vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor organizované ve škole

f. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
-

o činnosti školy bylo uveřejněno


1 v Blatenských listech



6 příspěvků v SOBáčku



3 příspěvky ve Strakonickém deníku
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České
Budějovice

Blatná

-

škola uspořádala pro rodiče a veřejnost „Akademii“, společně s Radou rodičů se podílela na
„Čertovském zastavení“, „Žákovském plese“, „Velikonočním jarmarku“ a akci „Bavíme se
společně“

-

před zápisem do 1. tříd jsme pořádali pro děti z MŠ „Prvňáčkem na zkoušku“ 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:


Město Blatná – veřejnosprávní kontrola na místě – 10. 9. 2014 – bez závad



oddělení řízení grantů a projektů Odbor evropských záležitostí KÚ JČ – kontrola na místě
– ověření realizace projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0010 – 24. 9. 2014 – drobné nedostatky
odstraněny do 1. 12. 2014



kontrolní výbor zastupitelstva Města Blatná – kontrola směrnic – 24. 2. 2015 –
s drobnými závadami administrativního charakteru



OSSZ Strakonice – 6. 5. 2015 – bez závad



Město Blatná, veřejnosprávní kontrola na místě – 10. 6. 2015 – bez závad

h. Základní údaje o hospodaření školy
-

čerpání finančních prostředků od zřizovatele bylo následující

-

všechny závazné ukazatele rozpočtu daného zřizovatelem byly dodrženy:
Příspěvek na provoz v r. 2013 celkem v Kč (od zřizovatele):

3 288 000,00

Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč:

5 311 389,37

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

2 023 389,37

Hospodářský výsledek:

2 635,00
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-

čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující
Poskytnuto
k 31 12. 2014
16 994 000,00
12 191 000,00
25 000,00
4 778 000,00
1 574 486,00
1 486 241,00
88 245,15
44 137,00
44 137,00
-

Ukazatel
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
-

dary celkem

Použito
k 31. 12. 2014
16 994 000,00
12 191 000,00
25 000,00
4 778 000,00
1 574 486,00
1 486 241,00
88 245,15
44 137,00
44 137,00
30 000,00

Vishay Electronic s. r. o. Blatná

10 000,00

Dura Automotive CZ, k.s. Blatná

10 000,00

Tesla Blatná, a.s.

5 000,00

Leifheit s.r.o. Blatná

5 000,00

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
-

pokračovala mezinárodní spolupráce se ZŠ s MŠ ve Važci – návštěva žáků a pedagogů
z partnerské školy ke 110. výročí školy

-

byli jsme zapojeni do projektu Zařízení pro vzdělávání pedagogických 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, veškerá měřící techniky byla převedena do majetku
zřizovatele, následně do majetku školy

-

byli jsme zapojeni do projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ – p. uč. Karešová,
p. uč. Pešková se dvěma skupinami žáků 7. tříd

-

p. uč. Karešová vedla přírodovědný kroužek, který byl podpořen projektem Vědou ke vzdělání,
vzděláním k vědě (spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR;
oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji)

-

byli jsme zapojeni do projektu Čtení pomáhá, ke kterému se za podpory vyučujících českého
jazyka připojili zájemci z 1. i 2. stupně

-

zapojili jsme se do stravovacího projektu Zdraví do škol – v rámci projektu proběhly dva
projektové dny na téma zdravé stravovací návyky (7. třídy), dále probíhala spolupráce pracovnic
školní kuchyně s výživovou poradkyní

-

dalším projektem, kterého jsme se zúčastnili, byl projekt Národního muzea a České geologické
společnosti – „OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE“ – v jehož rámci pracoval přírodovědný kroužek
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k. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
-

škola se nezapojila

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

Podíl
zřizovatele
(školy)

Důvod

MěÚ Blatná

Podpora preventivních programů

Jihočeský kraj

Podpora dopravy dětí na DH

Jihočeský kraj

Podpora výuky – další cizí jazyk

Přiznáno Kč
10 000,00

1 960,00

5 880,00
12 100,00

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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