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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 vyhlášky 5/2005 

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, II. A a II. B byly umístěny u tříd v přízemí školy, pro II. C, 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), od školního roku 2015/2016 byla zavedena nabídka dvou 

hlavních jídel, ze kterých si mohou strávníci vybírat prostřednictvím internetového portálu 

strava.cz 

- lavice a židle ve třídách odpovídají hygienickým normám, část jich je výškově stavitelná 
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- 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 věžička na střeše budovy školy, položen podkladový materiál 

pod plánovanou tartanovou úpravu běžecké dráhy a dráhy k doskočišti, nainstalován kamerový 

systém pro zlepšení zabezpečení školy, nainstalována mříž u postranního vchodu, renovována 

podlaha v tělocvičně, průběžně byla vyměňována osvětlovací tělesa v některých učebnách 

- 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“ a „Školní mléko“ 

- 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. Jana Španihelová 

- nadace založena není 

b. Vzdělávací koncepce 

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

- povinně volitelné předměty: 

7. roč.  – informatika I., II., konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti – hoši 

8. roč.  – informatika, sportovní hry, domácí nauka, konverzace v anglickém jazyce, 

pracovní činnosti – hoši i dívky 

9. roč.  – informatika, praktika z českého jazyka, praktika z matematiky, pracovní 

činnosti – hoši 

- pracovní činnosti byly za podpory zřizovatele vyučovány v učebnách SOU Blatná ve spolupráci 

s pedagogy SOU Blatná 

- nepovinné předměty:  

I. i II. st.  – náboženství, dyslektická péče, anglický jazyk, sportovní hry, matematika 

pro zvídavé 

– ve školním roce jsme realizovali následující projekty: 

Měsíc 

realizace 

Třída/ 

ročník 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

září 
II. A, 

II. B 
Chvostová, 

Kotšmídová 

Rodina - členové rodiny, vztahy v rodině, výročí 

v rodině, prezentace rodiny 

ČJ, Prv, PV, VV, 

M 
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Měsíc 

realizace 

Třída/ 

ročník 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

říjen 7. r. Krapsová 

Kalendář – tvorba kalendáře ve freewarovém 

programu (práce ve dvojici, autorská práva, 

grafická úprava, svátky) 

ČJ, VV, PV, Inf, 

M, mediální 

výchova, OV 

listopad 
II. B, 

II. C 
Kotšmídová, 

Srbová 

Svatý Martin - příběh, tradice, pranostiky, 

pomoc druhým, (řazení vět, pořádek slov ve větě), 

vycházka - příjezd sv. Martina do města 

ČJ, Prv, VV, PV, 

M, TV 

listopad II. A Chvostová 

Druhy vět - určování druhů vět, vyhledávání a 

třídění informací, písemný záznam informací, 

kresba (práce ve skupině, rozdělení funkcí ve 

skupině, prezentace) 

ČJ, Prv, VV, PV, 

M, TV 

listopad III. A Fialová 
Blatná - vyhledávání obrázků, informací 

o Blatné, sestavení osnovy, práce ve dvojicích 

ČJ, Prv, VV, PV, 

M 

leden II. B 
Kotšmídová, 

Džisová 

První pomoc při drobných poraněních, použití 

trojcípého šátku, tísňová volání, beseda s 

P. Tůmou - Policie ČR 

Prv, TV, M, ČJ, 

VV, PV 

leden 
VIII. 

A, B 
Šafr 

Projekt UFO - ve městě Blatná se objevilo UFO, 

žáci jsou rozdělení do skupin (novináři, svědkové, 

armáda, …) a vytváří dokumenty a písemnosti v 

programu WRITER, CALC, Grafické programy) 

Inf, D, OV, ČJ 

leden 
IX. A, 

B 
Šafr 

Školní časopis - tvorba návrhu školního časopisu 

(rozdělení do skupin na jednotlivé role - grafik, 

šéfredaktor, editor a společné zpracování 

časopisu) 

Inf, ČJ, mediální 

výchova 

únor II. A 
Chvostová, 

Džisová 

První pomoc při drobných poraněních, použití 

trojcípého šátku, tísňová volání, beseda  

Prv, TV, M, ČJ, 

VV, PV 

únor II. A Chvostová 

Jsem účastníkem silničního provozu - základní 

pravidla silničního provozu (práce ve skupině, 

třídění informací, prezentace) 

Prv, M, ČJ, TV, 

VV, PV 

březen III. A Fialová 

Mám rád zvířata - (skupinová práce, 

vyhledávání informací, slovíčka o vybraném 

zvířeti, čtení z encyklopedií, písně o zvířatech) 

Prv, HV, VV, ČJ 

březen II. C Srbová 

Projekt JARO - (skupinová práce - čtení jarních 

básní, hádanek, matematická křížovka - jarní 

téma, věty o jaru, tvorba stojánku na vajíčko)  

ČJ, M, PČ 
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Měsíc 

realizace 

Třída/ 

ročník 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

březen II. A Chvostová 

Květiny kolem nás - (skupinová práce - slovní 

úlohy, čtení jarních básní, hádanek, 

shromažďování informací o květinách, třídění 

informací, popis květin, prezentace práce) 

Prv, M, ČJ, VV, 

PV 

duben 

květen 
7. r. Krapsová 

Kniha pro mladší spolužáky – tvorba příběhů 

a ilustrací (spolupráce s vyučujícím ve třídě, práce 

s mladšími spolužáky, skupinová práce, 

spolupráce, komunikace, fantazie) 

Časopis – návrh vlastního časopisu (stavba 

časopisu, obsah, nápaditost, práce jednotlivce) 

možnost výběru 

ČJ, VV, 

mediální 

výchova, Inf, 

OV, VkZ 

květen 
VII. A 

VII. B 

Hrušková 

(výživ. 

specialista) 

Zdravá kantýna – zdravá výživa, výroba zdravé 

svačiny, receptury (skupinová práce, spolupráce, 

vyhledávání informací, aplikace poznatků v praxi) 

VkZ, Př, M, PV, 

Inf, VV, ČJ 

- škola spolupracuje s PPP ve Strakonicích, Písku a Českých Budějovicích 

- díky realizaci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpory práce s dětmi a mládeží, 1. výzva 

pro rok 2016“ pod naším názvem „Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 

2016“ mohli ve dnech 13. – 16. května 2016 žáci s pedagogickým doprovodem navštívit 

partnerskou školu ve slovenském Važci, kde obě školy spolupracovaly na společném projektu 

„Školní život očima dětí – slovem i fotografií“ 

- díky realizaci dotačního programu Jihočeského kraje „Rozvoj venkova a krajiny“, Podopatření: 

„Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO na 

školách“ žáci VIII. B absolvovali ve dnech 7. – 11. 9. 2015 environmentální vzdělávací pobyt 

„Zapomenutá řemesla“ v Pobytovém středisku ekologické výchovy Mlýn Radoňka (U Dolního 

Strýchova 176, 37 01 Jindřichův Hradec)  

- žákovi IV. B, jemuž byla diagnostikována vývojová dysfázie, byl zajištěn asistent pedagoga 

(Bc. Jaroslava Rybová) – částečný úvazek financován dotací Jihočeského kraje 

- logopedická péče byla zabezpečována proškolenou logopedickou asistentkou: J. Kortusovou – 

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. Ivana Chvostová 

- pro 3 žáky školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány 

- 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 

- 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 19. 10. 2015, žáci 9. tříd absolvovali na ÚP 

ve Strakonicích profesní testy 

- v rámci evaluace jsme prováděli hodnocení žáků prostřednictvím třídnických hodin                

ve 4. – 9. ročníku (1x měsíčně, častěji dle potřeby třídní učitelky) a při třídních schůzkách 

a konzultačních odpoledních  
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- žáci 9. tříd vypracovávali v týmech samostatné práce na zvolené téma a prezentovali je před 

vedením školy, zástupcem zřizovatele a vyučujícími 

- exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy – jako doplněk vzdělávání – byly zajišťovány 

jednotlivými vyučujícími: 

 

Datum Akce 

3. září začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek) - II. C, III. A, B 

7. - 11. září "Zapomenutá řemesla" (ekologický vzdělávací pobyt, Pobytové středisko ekologické 

výchovy Mlýn Radoňka, financováno z grantu Jč. kraje) - VIII. B, výběr z 9. tříd 

(p. uč. Karešová, Vejvodová) 

8. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová) 

15. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Fialová) 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Motyková) 

16. září návštěva pracovníků Station 17 - 8. a 9. ročník 

exkurze do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné - VI. A (p. uč. Kubíková) 

18. září exkurze do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné - VI. B (p. uč. Kubíková) 

23. září třídní schůzky 1. tříd - od 14:30 hodin (p. uč. Tvrdá, Karbanová) 

25. září účast na atletických závodech pořádaných ZŠ T. G. Masaryka Blatná - účastníci 

z 2. stupně (p. uč. Šafr) 

1. října Vodní ptactvo (vzdělávací program) - 5. - 9. ročník 

Coca Cola Cup (Blatná) - účastníci soutěže (p. uč. Šafr) 

6. - 8. října vzdělávací pobyt v Ekologickém vzdělávacím středisku Dřípatka - VII. B 

(p. uč. Komrsková, Srbová) 

13. října Burza škol (CKV Blatná) - 8. a 9. ročník (p. uč. Šafaříková, Vejvodová, Vanduchová) 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. C (p. uč. Srbová) 

16. října program "Legenda o Hiawathovi" (Městská knihovně Blatná) - IV. B 

(p. uč. Zemanová) 

19. října třídní schůzky 9. tříd – návštěva pracovnice ÚP Strakonice 

20. října exkurze na SOŠ Blatná - 9. ročník (p. uč. Šafaříková, Vejvodová) 

program "Legenda o Hiawathovi" (Městská knihovně Blatná) - IV. A (p. uč. Novotná 

L.) 

21. října výchovný koncert ZUŠ - 4. a 5. ročník (p. uč. Zemanová, Novotná L., Voborníková, 

Lojdová) 

23. října program O vynálezci dětských snů (Městská knihovna Blatná) - I. B 

(p. uč. Karbanová) 

26. října Kytice (divadelní představení, Gymnázium pod Sv. Horou Příbram) - VIII. B, IX. A 

(p. uč. Kubíková, Schmidová) 

branný den - 1. stupeň (konec vyučování dle rozpisu, informace v žákovských 

knížkách) 
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Datum Akce 

27. října branný den - 2. stupeň (konec vyučování dle rozpisu, informace v žákovských 

knížkách) 

6. listopadu návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p uč. Kotšmídová) 

10. listopadu exkurze Planetárium Plzeň" - V. A, B (p. uč. Voborníková, Lojdová) 

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

11. listopadu sv. Martin u muzea - 2. ročník (p. uč. Chvostová, Kotšmídová, Srbová) 

18. listopadu Kloboukový den - soutěž vyhlášená školním parlamentem 

sportovní soutěž florbal (Strakonice) - družstvo dívek (p. uč. Šafr) 

sběr kaštanů a žaludů (Obora Sedlice) 

19. - 26. 

listopadu 

studijní pobyt žáků v Londýně (výzva č. 56) - přihlášení zájemci (p. uč. Karešová, 

Karbanová, Komrsková, Novotná L.) 

20. listopadu program "O chlapci, který lidem vrátil slunce" (dětské oddělení Městské knihovny 

Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová) 

26. - 27. 

listopadu 

Sběr víček od PET lahví pro nemocného Filipa Marka z Dožic 

27. listopadu Čertovské zastavení (akce ve spolupráci s Radou rodičů) - 15:00 (vystoupení žáků 

1. a 3. tříd, tvořivé předvánoční dílny, prodejní vánoční výstava) 

30. listopadu šachový turnaj (DDM Strakonice) - 2 družstva (p. řed. Karlíková) 

3. prosince muzikál "Sněhová královna" (divadlo Praha) - VI. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková) 

soutěž Mladý chemik (Praha) - přihlášení soutěžící (p. uč. Karešová) 

4. prosince Čerti ve škole - organizují žáci IX. A pro třídy 1. stupně 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. A (p. uč. Tvrdá) 

8. prosince Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Vanduchová, Šafaříková, 

Vejvodová) 

Vítej na palubě (motivační program prevence patologických jevů) - 1. stupeň 

výzkum Města Blatná (volný čas dětí) - 6. - 8. ročník 

9. prosince návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - V. B (p. uč. Voborníková) 

Hej, Vánoce (program v Muzeu Blatná) - VI. A (p. uč. Schmidová) 

Hej, Vánoce (program v Muzeu Blatná) - VII. B (p. uč. Schmidová) 

11. prosince O dvanácti měsíčkách (taneční vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň 

Hej, Vánoce (program v Muzeu Blatná) - VI. B (p. uč. Schmidová) 

15. prosince program "Hej, Vánoce" (Muzeum Blatná) - IV. B (p. uč. Fiedlerová) 

Fotografie z Dakaru (beseda v Komunitním centru aktivního života Blatná) - 8. ročník 

(p. uč. Novotná J., Vanduchová) 

16. prosince Úřad práce Strakonice - IX. A (p. uč. Šafaříková) 

Hej, Vánoce (program v Muzeu Blatná) - VIII. A (p. uč. Novotná J.) 

výchovný koncert ZUŠ - 6. a 7. třídy 
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Datum Akce 

17. prosince exkurze Techmánia (Plzeň, výhra z literární soutěže pro celou třídu) - IX. A 

(p. uč. Šafaříková, Schmidová) 

Hej, Vánoce (program v Muzeu Blatná) - IX. B (Vejvodová) 

18. prosince 

  

Úřad práce Strakonice - IX. B (p. uč. Vanduchová) 

Hej, Vánoce (program v Muzeu Blatná) - VIII. B (Karešová) 

21. prosince Zpívání na schodech - 16:00 hodin (dopolední zkouška pro žáky - 10:00 hodin) 

2. ledna výchovný koncert ZUŠ - 3. a 5. třídy 

4. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách 

5. ledna návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová) 

8. ledna Prvňáčkem na zkoušku - akce pro předškolní ročník MŠ Šilhova Blatná (pod 

patronací 1. a 8. ročníku, dramatického kroužku) 

15. ledna Prvňáčkem na zkoušku - akce pro předškolní ročník MŠ Vrchlického Blatná (pod 

patronací 1. a 8. ročníku, dramatického kroužku) 

19. ledna okresní kolo Matematické olympiády (Strakonice) - účastníci kategorie M5 

(p. uč. Voborníková) 

20. ledna výchovný koncert ZUŠ Blatná - 3. a 5. ročník 

22. ledna taneční vystoupení O dvanácti měsíčkách (ZUŠ Blatná, Sokolovna Blatná) - 

8. a 9. ročník 

25. ledna Půjdem spolu do pohádky - akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (pod patronací 

žáků 5. a 9. tříd) 

okresní kolo Dějepisné olympiády (Strakonice) - účastníci soutěže (p. uč. Komrsková) 

26. ledna okresní kolo Olympiády v ruském jazyce (Strakonice) - účastníci soutěže 

(p. uč. J. Novotná) 

27. ledna Mladý chemik (Praha) - Matěj Karban/IX. A (p. uč. Karešová) 

28. ledna filmové představení V hlavě (Sokolovna Blatná) - 1. stupeň 

filmové představení Lovci pokladů 1. (Sokolovna Blatná) - 2. stupeň 

30. ledna Školní ples (Sokolovna Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 

16:00 - 22:00 

1. února okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce (Strakonice) - účastníci soutěže 

(p. uč. Vanduchová) 

4. února okresní kolo Olympiády v českém jazyce (Strakonice) - účastníci soutěže 

(p. uč. Schmidová) 

6. - 13. února LVVZ (Belveder) - 7. ročník 

9. února návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová) 

10. února okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce (Strakonice) - účastníci soutěže 

(p. uč. Černá) 

25. února okresní kolo Zeměpisné olympiády (Strakonice) - účastníci soutěže (p. uč. Novotná J.) 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová) 
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Datum Akce 

1. března divadelní představení Ahoj školo Divadla E. Hruškové a J. Přeučila (Sokolovna Blatná) 

- 1. stupeň 

4. března okresní kolo Chemické olympiády (Strakonice) - účastníci soutěže (p. uč. Karešová) 

krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce (České Budějovice) - postupující 

soutěžící (p. uč. Komrsková) 

10. března okresní kolo Recitační soutěže (Strakonice) - postupující ze školního kola - kategorie I., 

II. (p. uč. Fiedlerová) 

11. března okresní kolo Recitační soutěže (Strakonice) - postupující ze školního kola - kategorie 

III., IV. (p. uč. Schmidová) 

15. března Animační program v německém jazyce (organizace Tandem, p. Buchna) - 

6. a 7. ročník 

16. března program Velikonoční tradice (Městská knihovna Blatná) - III. B (p. uč. Motyková) 

17. března výstava Titanic (Praha) - IX. A, B (p. uč. Šafaříková, Fialová) 

výstava s programem Krajina (Muzeum Blatná) - VII. A (p. uč. Schmidová) 

výstava s programem Útěk do krajiny (Muzeum Blatná) - VII. B (p. uč. Schmidová) 

program pro dívky Čas proměn - žákyně 6. tříd 

18. března Velikonoční jarmark 

Matematický klokan - účastníci školního kola (v rámci výuky) 

výstava s programem Útěk do krajiny (Muzeum Blatná) - VI. B (p. uč. Schmidová) 

21. března Zelený den - tématický den vyhlášený předsedy tříd (soutěž tříd) 

krajské kolo Dějepisné olympiády (České Budějovice) - postupující soutěžící 

(p. uč. Komrsková) 

22. března výstava s programem Útěk do krajiny (Muzeum Blatná) - IX. A (p. uč. Schmidová) 

23. března divadelní představení Postřižiny (Blatenští ochotníci, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň 

výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - 1. a 2. třídy 

program Velikonoční tradice (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Fialová) 

okresní kolo Pythagoriády - kategorie 5. r. (Strakonice) - účastníci soutěže 

(p. uč. Voborníková) 

24. - 25. března Velikonoční prázdniny 

30. března výstava s programem Útěk do krajiny (Muzeum Blatná) - V. A (p. uč. Voborníková) 

výstava s programem Útěk do krajiny (Muzeum Blatná) - VI. A (p. uč. Schmidová) 

31. března program Dobrodruzi (Sladovna Písek) - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Fiedlerová) 

krajské kolo Chemické olympiády (České Budějovice) - postupující soutěžící 

(p. uč. Karešová) 

1. dubna Aprílový běh do schodů 

5. dubna okresní kolo Matematické olympiády - kategorie 7. - 9. r. (Strakonice) - soutěžící 

(p. uč. Křišťanová, Šafaříková) 

7. dubna Hokejbal proti drogám - družstvo (p. uč. Šafr) 
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Datum Akce 

13. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí 

okresní kolo Biologické olympiády - kategorie C (Strakonice) - účastníci 

(p. č. Karešová) 

14. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd) 

19. dubna vystoupení Jak jste to myslel, pane Shakespeare (tělocvična) - 8. a 9. ročník 

21. dubna okresní kolo Biologické olympiády - kategorie D (Strakonice) - účastníci 

(p. uč. Karešová) 

minifotbal - družstvo (p. uč. Šafr) 

26. dubna krajské kolo Hokejbalu proti drogám (Blatná) - družstvo 4. a 5. tříd (p. uč. Šafr) 

Den moderní techniky (SOU Blatná) - 8. a 9. ročník 

27. dubna okresní kolo Dopravní soutěže (Strakonice) - účastníci (p. uč. Šafr) 

28. dubna okresní kolo Jihočeského zvonku (Strakonice) - soutěžící (p. uč. Dlabačová) 

2. května exkurze výstava Titanic (Praha) - VIII. A, B (p. uč. Novotná J., Karešová) 

4. května okresní kolo Mc Donalds' CUP (Strakonice) - družstvo z 1. - 3. tříd (p. uč. Motyková) 

krajské kolo Hokejbal proti drogám (Jindřichův Hradec) - postupující družstvo 8. a 9. 

tříd (p. uč. Šafr) 

5. května zeměpisný program Tanzánie, Keňa, Zanzibar (Sokolovna Blatná) - 2. stupeň 

okresní kolo Mc Donalds' (Strakonice) - družstvo z 4. - 5. tříd (p. uč. Voborníková) 

6. května vzdělávací program Karel IV. (Muzeum Blatná) - VI. A (p. řed. Karlíková) 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová) 

6. - 8. května studijní pobyt zdravotnického kroužku (Střelské Hoštice) - členové zdravotnického 

kroužku (vedoucí kroužku p. Džisová) 

9. května projekt Zdravá kantýna (organizovaný v rámci zapojení do projektu Zdravá strava do 

škol) - VII. B 

11. května okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků - soutěžní družstva (vedoucí kroužku 

p. Džisová) 

12. května projekt Zdravá kantýna (organizovaný v rámci zapojení do projektu Zdravá strava do 

škol) - VII. A 

krajské kolo Jihočeského zvonku (Strakonice) - postupující soutěžící (p. uč. Dlabačová) 

13. - 16. května návštěva partnerské školy ve slovenském Važci - zájemci z 2. stupně 

(p. řed. Karlíková, p. zást. Krapsová, p. uč. Komrsková, Křišťanová, Tvrdá) 

17. května okresní kolo Poháru rozhlasu - kategorie III. (Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr)  

18. května okresní kolo Poháru rozhlasu - kategorie IV. (Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr)  

krajské kolo Biologické olympiády (České Budějovice) - postupující žák 

(p. uč. Karešová)  

19. května Májový běh (SOU Blatná) - účastníci závodů 

soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. B (p. u. Vanduchová) 

  

http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
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Datum Akce 

20. května okresní kolo Pythágoriády 6. - 8. ročník (Strakonice) - soutěžící (p. uč. Křišťanová)  

krajské kolo McDonald's CUP (Písek) - postupující družstvo 2. a 3. tříd 

(p. uč. Motyková)  

23. května Škola v nahrávacím studiu (hudební pořad) - 1. a 2. stupeň 

26. května Tonda obal na cestách (environmentální program) - 1. - 6. třídy 

30. května Hodina moderní chemie (vzdělávací program) - 8. a 9. ročník 

31. května Školní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro 

veřejnost od 16:00 hodin 

1. června fotografování tříd - VI. A, B, VII. A, IX. B, 

2. června fotografování tříd - 1. stupeň, IX. A 

vzdělávací program Finanční gramotnost (pracovník Komerční banky Blatná) - IX. A 

exkurze výstava Titanic, Planetárium Praha - VII. B (p. uč. Komrsková) 

3. června fotografování tříd - zbytek 2. stupně 

Pasování na čtenáře (Městská knihovna Blatná) - I. B (p. uč. Karbanová) 

7. - 8. června sběr víček od PET lahví - charitativní akce vyhlášená školním parlamentem 

7. června vzdělávací program Finanční gramotnost (pracovník Komerční banky Blatná) - IX. B 

8. června branná soutěž - družstva 3. - 9. tříd 

9. června vzdělávací program Obnovitelné zdroje - 7. - 9. ročník 

10. června Letem světem (taneční vystoupení ZUŠ Blatná, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy 

Pasování na čtenáře (Městská knihovna Blatná) - I. A (p. uč. Tvrdá) 

13. června Toulky historické i geografické Písecko - IV. A (p. uč. Novotná L.) 

15. června výchovný koncert ZUŠ - 1. a 2. třídy 

beseda o Japonsku se studentem SOŠ Blatná Morim Itou (5. – 9. třídy) 

17. června školní kolo atletické všestrannosti 1. stupně - přihlášená družstva dívek a chlapců 

z 1. stupně (organizuje p. uč. Tvrdá) 

22. června návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. A (p. uč. Chvostová) 

23. června pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí 

okresní kolo sportovní soutěže Atletická všestrannost (Strakonice) - soutěžící 

z 1. stupně (p. uč. Tvrdá)  

studijní volno pro žáky 9. tříd - příprava prezentací 

třídní schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd - od 15:30 

24. června závěrečné prezentace žáků 9. tříd 

29. června filmové představení - Bela a Sebastián 2. (1. stupeň), Lovci pokladů 2. (2. stupeň) 

 

  

http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
http://www.zsjak-blatna.net/Uspechy.php
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- Výlety 

Datum Akce 

18. května školní výlet Husitské dny (Tábor) - VII. A, B (p. uč. Černá, Komrsková) 

25. - 26. 

května 

Putování po Plzeňsku (výlet vyhraný v soutěži Putování dramatickou krajinou 2016, 

vyhlášená MěÚ Strakonice) - VIII. B (p. uč. Karešová) 

30. května školní výlet ZOO Hluboká nad Vltavou - I. A, B 

7. - 8. června školní výlet Off park Sušice - IX. A (p. uč. Šafaříková, Šafr) 

9. června školní výlet prohlídka Národního divadla, koncert České filharmonie (Praha) - 

V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) 

14. června školní výlet hrad Kašperk, Vlčí stezka - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Fiedlerová) 

24. června školní výlet VIII. A (p. uč. Novotná J.) 

14. - 16. 

června 

školní výlet Vrbno - IX. B (p. uč. Vejvodová, Šafr) 

16. června školní výlet Hopsárium České Budějovice, výstava pohádkových postaviček 

Hluboká nad Vltavou - II. A, B, C, III. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová, Srbová, 

Fialová, Motyková) 

24. června školní výlet hrad Kašperk, Vlčí stezka - VI. A, B (p. uč. Polívková, Kubíková) 

- plavecký výcvik – plavecká výuka pro II. C, 3. a 4. ročníky probíhala v plaveckém stadionu 

Písek ve čtvrtek 3. 9. 2015 – 12. 11. 2015 (III. A, B, II. C) a 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 (IV. A, B) 

- lyžařský výcvik 7. roč. proběhl na Šumavě v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech                    

6. – 13. 2. 2016 

- 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 Miroslav Šafr 

- ředitelka školy vyhlásila podle § 24 zákona 561/2004 volný den a to: 16. 11. 2015 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

kroužky:  
zdravotnický   

dramatický  

dovedné ruce  

výtvarná dílna 

- akce pro děti – v době mimo vyučování pořádané školní družinou: 

Datum Akce Organizující vychovatelka/y 

23. 9. 2015 Sladovna Písek Mašková, Kulhová 

23. 10. 2015 Pohádkové hry na školním dvoře 
Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Klečková, Rybová 

27. 11. 2015 Vánoční jarmark 
Mašková, Klečková, Kulhová, 

Rybová, Kortusová 
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Datum Akce Organizující vychovatelka/y 

16. 12. 2015 Vánoční besídka Kulhová 

16. 12. 2015 Vánoční besídka Klečková 

16. 12. 2015 Vánoční besídka Rybová 

18.12.205 Vánoční besídka Mašková 

21.12.205 
Vystoupení dramatického kroužku pro 1., 2., 

3. třídy 
Kulhová 

8. 1. 2016 Vystoupení dramatického kroužku pro MŠ Kulhová 

11. - 15. 1. 2016 Řetěz pohádek 
Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Klečková, Rybová 

25. 1. 2016 
Vystoupení dramatického kroužku pro 

rodiče 
Kulhová 

11. 2. 2016 Pohádková stezka s vílou Amálkou 
Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Klečková, Rybová 

26. 2. 2016 Maškarní bál Mašková, Klečková 

4. 3. 2016 Maškarní bál Kulhová, Rybová 

11. 3. 2016 Maškarní bál Kortusová 

18. 3. 2016 Velikonoční jarmark 
Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Klečková, Rybová 

20. 4. 2016 Plavání Mačkov - dramatický kroužek Kulhová 

26. 4. 2016 Pohádková kovárna Selibov Mašková, Rybová 

1. - 29. 4. 2016 Pexesiáda 
Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Klečková, Rybová 

6. 5. 2016 

Návštěva knihovny - soutěž 

s nakladatelstvím Albatros (knihy Astrid 

Lingrenové) 

Mašková, Kotšmídová 

1. 6. 2016 Den dětí na plovárně 
Mašková, Rybová, Kortusová, 

Kulhová 

21. - 22. 6. 2016 
Tábor "Hadí" - kroužky dramatický, 

výtvarný 
Mašková, Kulhová 
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- 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 4,107 

 1 asistent pedagoga (fyzicky), přepočtený počet 0,500 

- všichni pedagogičtí pracovníci měli kromě jednoho (vychovatelka si doplňovala vzdělání 

studiem oboru vychovatelství) 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 

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 

2. - 4. místo Tomanová Hana (V. A) 

5. - 7. místo Flandera Štěpán (V. A)  

10. - 12. místo Antoš Jan (V. B)  

Zemanová Martina (V. A) 

13. - 15. místo Šurát Jakub (V. B)  

16. - 17. místo Chalupecký Šimon (V. A)  

Maroušek Jakub (V. A) 

23. - 25. místo Fejtl Michal (V. A)  

kategorie Z6 

5. - 7. místo Bejčková Adéla (VI. B)  

kategorie Z7 

7. - 9. místo Piklová Aneta (VII. B)  

18. - 20. místo Korbel Adam (VII. A)  

27. místo Míková Karin (VII. A)  

kategorie Z8 

1. - 9. místo Podlešák Jan (VIII. B) - postup do krajského kola  

11. - 13. místo Janota Vojtěch (VIII. B) 
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 Dějepisná olympiáda 

5. místo Janota Vojtěch (VIII. A) – postup do krajského kola 

22. místo Podlešák Jan (VIII. A) 

33. místo Braun David (IX. A) 

KRAJSKÉ KOLO 

18. místo Janota Vojtěch (VIII. B) 

 Chemická olympiáda 

kategorie D 

4. místo Karban Matěj (IX. A) - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 

20. místo Karban Matěj (IX. A) 

 Konverzační soutěž v ruském jazyce 

kategorie 6. a 7. třídy - začátečníci 

1. - 2. místo Kosíková Leontýna (VII. A) 

3. místo Šuhajová Simona (VII. A) 

5. - 6. místo Svobodová Anna (VII. A) 

7. - 8. místo Francová Veronika (VII. A) 

kategorie 8. a 9. třídy - pokročilí 

1. místo Maroušková Ivana (IX. A) – postup do krajského kola 

3. místo Pekárková Eliška (IX. A) – postup do krajského kola 

6. - 8. místo Holub Ondřej (VIII. A) 

10. místo Kosíková Kristýna (IX. B) 

KRAJSKÉ KOLO 

5. místo Maroušková Ivana (IX. A) 

7. místo Pekárková Eliška (IX. A) 

 Konverzační soutěž v německém jazyce 

kategorie II. A 

2. místo Thorovský Matěj (IX. B) 

13. místo Havlík Robin (IX. B) 

 Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

kategorie I. A 

2. místo Panec Oskar (VII. B) 

kategorie II. A 

4. místo Bláha Vojtěch (VIII. A) 

 Zeměpisná olympiáda 

kategorie A 

4. místo Kolár Jan (VI. A) 

kategorie C 

7. místo Maleček Jonáš (IX. B) 
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 Olympiáda v českém jazyce 

kategorie ZŠ 

13. - 15. místo Panfilová Nina (IX. A) 

17. - 18. místo Thorovský Matěj (IX. B) 

 Biologická olympiáda 

kategorie C 

1. místo Karban Matěj (IX. A) – postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 

úspěšný řešitel Karban Matěj (IX. A)  

kategorie D 

11. místo Piklová Aneta (VII. B) 

20. místo Chlandová Zuzana (VII. A) 

 Pythagoriáda 

kategorie 5. ročník 

1. místo Flandera Štěpán (V. A) 

12. - 13. místo Zemanová Martina (V. A) 

kategorie 6. ročník 

13. - 22. místo Houdek Svatopluk (VI. A) 

 Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" 

kategorie I. 

účastníci Kratochvílová Adéla (II. A) 

Kuča Roman (III. B) 

kategorie II. 

účastníci Zemanová Martina (V. A) 

Bejčková Karolína (IV. B) 

kategorie III.  

účastníci Míková Karin (VII. A) 

Šustrová Karolína (VI. A) 

 Jihočeský zvonek 

kategorie II. 

zlaté pásmo Kosíková Kristýna, Nová Pavlína (IX. B) - postup do krajského kola 

stříbrné pásmo Šišková Karolína (VII. B) 

kategorie III. 

stříbrné pásmo Kosíková Kristýna (IX. B) 

kategorie IV. 

bronzové pásmo Kosíková Kristýna (IX. B) 

Nová Pavlína (IX. B) 

KRAJSKÉ KOLO - kategorie II. (lidová píseň) 

stříbrné pásmo duo Kosíková Kristýna, Nová Pavlína (IX. B) 
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 Hlídky mladých zdravotníků 

kategorie - 1. stupeň 

2. místo družstvo: Vondrová Sandra, Šustrová Karolína, Haštavová Simona, 

Kratochvílová Zuzana, Španihel Adam (5. - 7. ročník) 

kategorie - 2. stupeň 

2. místo družstvo: Mikeš Jan, Kosíková Kristýna, Hanzalová Gabriela, 

Sedláková Adéla, Sokolová Lucie (9. ročník) 

3. místo družstvo: Řehoř Zbyněk, Vilíta Jan, Jareš Adam, Minaříková Kateřina, 

Tvrdý František (7. - 9. ročník) 

7. místo družstvo: Míková Karin, Kosíková Leontýna, Panfilová Radka, 

Vávrová Vanesa, Piklová Aneta (7. ročník) 

 

Účast ve sportovních soutěžích 

 Hokejbal proti drogám 

1. a 3. třídy 

OKRESNÍ KOLO 3. místo 

4. a 5. třídy 

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 3. místo 

6. a 7. třídy 

OKRESNÍ KOLO 3. místo 

8. a 9. třídy (hoši) 

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 2. místo 

8. a 9. třídy (dívky) 

OKRESNÍ KOLO 1. místo  

 McDonald's CUP 

1. a 3. třídy 

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 7. místo 

4. a 5. třídy 

OKRESNÍ KOLO 7. místo 

 Lehkoatletická všestrannost 

4. místo atleti 1. stupně 

1. místo 
Hanzlíková Tereza (II. B) 

Brynda Matyáš (I. A) 

2. místo Fiřt David (V. B) 

3. místo Strnadová Natálie (III. B) 

4. místo Schwarz Tomáš (III. A) 

6. místo Medlínová Natálie (I. B) 

7. místo Jiřincová Klára (IV. A) 

8. místo Fišer Martin (II. A) 

9. místo Outlý Jakub (IV. A) 

10. místo Šmídová Tereza (V. B) 
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 Pohár rozhlasu 

Kategorie: mladší žáci 

10. místo družstvo mladších žákyň  

Kategorie: starší žákyně 

6. místo družstvo starších žákyň  

Kategorie: mladší žáci 

8. místo družstvo mladších žáků  

3. místo Hochmuth Lukáš (VII. B) - běh 60 m 

1. místo Štědronský Michal (VII. A) - hod míčkem 

Kategorie: starší žáci 

6. místo družstvo starších žáků  

2. místo Chvátal Patrik (IX. A) - vrh koulí 

3. místo Chvátal Patrik (IX. A) - skok daleký 

 Atletická soutěž ZŠ 

Kategorie: starší žáci 

2. místo Braunová Tereza (VIII. A) - skok vysoký 

3. místo Podlešák Jan (VIII. B) - skok vysoký 

3. místo Gyevát Patrik (IX. A) - vrh koulí 

 Coca Cola 

2. místo družstvo žáků 7. - 9. ročníku 

 

Účast v ostatních soutěžích 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Kategorie 2 

8. místo Hanzalová Gabriela (IX. B) 

23. místo Muchl Ondřej (IX. A) 

26. místo Mikeš Jan (IX. B) 

30. místo Kosíková Kristýna (IX. B) 

Kategorie 2 - družstva 

OKRESNÍ KOLO 4. místo 

 Příroda Blatenska - proměny (výtv. soutěž) 

1. místo Chvátal Lukáš (VIII. A)  

Šuhajová Simona (VII. A) - fotografie 

2. místo Tešková Sára (II. B) 

Bertarello Lilien (VIII. B) 

Bejčková Adéla (VI. B) 

Holub Ondřej (VIII. A) 

3. místo Doležalová Tereza (IX. A) 

čestné uznání Šejvar Adam (VI. B) 

Panfil Nina (IX. A)  

Hůrková Jitka (IX. A) 

 Vícejazyčnost je bohatství (literární soutěž) 

Kategorie „Jednotlivci od 10 do 16 let" 

1. místo Panfilová Nina (IX. A) - moldavská rumunština  
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 Vzdělávání pedagogů 

- p. vych. Kateřina Klečková si doplňovala vzdělání studiem oboru vychovatelství (JČU PF České 

Budějovice), studium ale nedokončila 

- p. uč. Olga Vejvodová si rozšiřuje aprobaci o AJ (ZŠU PF Plzeň) 

- p. uč. Lucie Novotná si rozšiřuje aprobaci o AJ (ZŠU PF Plzeň) 

- p. zást. Jana Krapsová splnila funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství 

- pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

4. 11. 2015 Ivana Chvostová Prvouka jinak, 1. - 3. roč. 912/2014-1-42 Praha 

4. 11. 2015 Eva Kotšmídová Prvouka jinak, 1. - 3. roč. 912/2014-1-42 Praha 

13. - 14. 11. 

2015 
Kamila Mašková Celostátní konference ŠD 15283/2015-1-569 

Hradec 

Králové 

15. 3. 2016 Miroslav Šafr 
Netradiční (prožitkové) 

hry v TV 
36082/2015-2-841 Praha 

9. 4. 2016 Iva Tvrdá 
Konference pro učitele 

1. stupně 
29875/2014-1-775 Praha 

9. 4. 2016 Pavla Voborníková 
Konference pro učitele 

1.  stupně 
29875/2014-1-775 Praha 

9. 4. 2016 Marcela Karbanová 
Konference pro učitele 

1. stupně 
29875/2014-1-775 Praha 

9. 4. 2016 Eva Kotšmídová Geometrie činnostně 7555/2015-1-369 
České 

Budějovice 

9. 4. 2016 Eva Kotšmídová 
Gramatické učivo 

činnostně 
7555/2015-1-369 

České 

Budějovice 

9. 4. 2016 Ivana Chvostová Geometrie činnostně 7555/2015-1-369 
České 

Budějovice 

4. 5. 2016 Ivana Chvostová Dítě s PAS ve třídě 27854/2015-1-728 Praha 

4. 5. 2016 Eva Kotšmídová Dítě s PAS ve třídě 27854/2015-1-728 Praha 

10. 5. 2016 Marcela Srbová Nebojme se učit jinak 38780/2014-1-923 
České 

Budějovice 

10. 5. 2016 Lucie Novotná Nebojme se učit jinak 38780/2014-1-923 
České 

Budějovice 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

13. 5. 2016 Jaroslava Rybová 
Primární logopedická 

prevence - kurz 
42973/2013-2-886 Strakonice 

20. 5. 2016 Jana Krapsová 
Informační seminář pro 

ŘŠ k novele ŠZ 
1298/2016-1-108 

České 

Budějovice 

25. 5. 2016 Jana Krapsová 
Úpravy ŠVP v systému 

InspIS 
Bez akreditace 

České 

Budějovice 

22. 6. 2016 Marcela Srbová Plán pedagogické podpory  1298/2016-1-108 Plzeň 

15. – 19. 8. 

2016 
Jana Schmidová Krajinářský kurz 19843/2013-1-507 Plzeň 

31. 8. 2016 všichni pedagogové 

Jak vzbudit zájem žáků o 

učení aneb Tvořivost 

učitelů mění podobu 

českých škol 

963/2014-1-78 

Blatná 
(hrazeno: Místní 

akční plán rozvoje 
vzdělávání 

Blatensko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/
15_005/000041) 

- osvědčily se vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor organizované ve škole 

f.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

- o činnosti školy bylo uveřejněno  

 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“, „Žákovském plese“ a „Velikonočním jarmarku“  

- 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, Čertovské zastavení, 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 

 ČŠI prováděla ve škole šetření stížnosti na postup ředitelky školy – 7. 9. 2015 

- přehled kontrol: 

 Krajský úřad Jihočeského kraje - kontrola plnění zákonné povinnosti zpracovat a udržovat 

aktuální plán krizové připravenosti – 4. 5. 2016 - se závadami (Plán krizové připravenosti 

nesplňuje zákonné požadavky pro dokumentaci, neodpovídá požadavkům vydané 

metodiky, nesplňuje formální stránku plánu) – plán bude přepracován do konce roku 2016 

 KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – kontrola dodržování 

hygienických předpisů, vyhodnocení jídelníčku – 28. 1. 2016 - bez závad 
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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. 2015 celkem v Kč (od zřizovatele): 3 559 000,00 

 Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč: 5 540 988,00 

 Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč: 1 981 988,00 

 Hospodářský výsledek: 2 623,00 

- čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující 

 

- dary celkem  32 424,00 

 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje 17 424,00 

 Leifheit s.r.o. Blatná 5 000,00 

 Leifheit s.r.o. Blatná 2 000,00 

 Blatenské strojírny  3 000,00 

 Dura 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 

v partnerské škole – 13. – 16. května 2016; společný projekt „Školní život očima dětí – slovem 

a fotografií“ 

- 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 

- žáci 7. tříd se zapojili do projektu Dětská práva, který byl plněn v rámci občanské výchovy 

k. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

- škola se nezapojila 

Ukazatel 
Poskytnuto  

k 31 12. 2015 

Použito  

k 31. 12. 2015 

Přímé náklady na vzdělávání celkem 16 937 000,00 16 937 000,00 

- z toho: a) platy 12 156 000,00 12 156 000,00 

               b) OON 22 000,00 22 000,00 

               c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 4 759 000,00 4 759 000,00 

Navýšení 2015  649 994,00 649 994,00 
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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 

Podíl 

zřizovatele 

(školy) 

Přiznáno Kč 

MěÚ Blatná 

 

Podpora preventivních programů 

Podpora partnerských vztahů 

 

 

10 000,00 

20 000,00 

Jihočeský kraj  

 

Rozvoj venkova a krajiny  

Podpora práce s dětmi a mládeží 
 

50 000,00 

30 000,00 

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 


