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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., popř. v 6:50), 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 

využívaly odborné učebny – chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, cvičná kuchyně. 

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 byl vyvěšen harmonogram využití. 

- šatny pro 1. a 2. ročník, 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 v současnosti odpovídají všem 

hygienickým normám; od školního roku 2012/2013 byly zavedeny místo lístků čipy a veškerá 

komunikace s vedoucí školní jídelny byla možná přes internet (jídelníček, odhlašování, 

přihlašování obědů, sledování odběru obědů), od školního roku 2015/2016 byla zavedena nabídka 

dvou hlavních jídel, ze kterých si mohli strávníci vybírat prostřednictvím internetového portálu 

strava.cz 

- lavice a židle ve třídách odpovídají hygienickým normám, část jich je výškově stavitelná 

- v učebně fyziky a v jedné třídě 1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule (Inter Write, Smart 

Board), v dalších 22 učebnách je interaktivita zabezpečena pomocí interaktivních prvků 3M 

http://www.strava.cz/
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- v tomto školním roce byl položen tartan na běžeckou dráhu a dráhu k doskočišti, srovnán povrch 

školního dvora, položen asfaltový povrch na část školního dvora u školní kuchyně a kotelny, 

provedena výměna gajgrů kolem budovy, průběžně byla vyměňována osvětlovací tělesa 

v některých prostorách školy a ve školní kuchyni, v učebně fyziky nainstalována ledková 

osvětlovací tělesa 

- 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 byl zajišťován pitný režim.  

a) prodejem školního mléka 

b) čajem ve várnicích 

c) nápojovým automatem (na základě „Pamlskové vyhlášky“ byl zrušen) 

- 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 pracoval Spolek rodičů a přátel školy, předsedkyní je p. Jana Španihelová 

- nadace založena nebyla 

b. Vzdělávací koncepce 

-  ŠVP – Škola základ života je platný od 1. 9. 2016 

- povinně volitelné předměty: 

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

i dívky, sportovní hry 

8. roč.  – informatika I., II., sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce, pracovní 

činnosti – hoši 

9. roč.  – základy administrativy, praktika z českého jazyka, praktika z matematiky, 

pracovní činnosti – hoši i dívky 

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

s pedagogy SOU Blatná 

- nepovinné předměty:  

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

 – předměty „… hrou“ (doučování), „Čtenářský klub“ (oba předměty byly 

realizovány v rámci projektu zjednodušeného financování „Šablony“) 

– ve školním roce jsme realizovali následující projekty: 

Měsíc 

realizace 

Třída/ 

ročník 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

říjen III. A Chvostová 
Moje obec – skupinová práce, vyhledávání 

informací, třídění informací, prezentace 

VV, Prv, PV, ČJ, 

M 

říjen III. B Kotšmídová 
Sousední obce – skupinová práce, vyhledávání 

a třídění informací 
Prv, ČJ, M, VV 
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Měsíc 

realizace 

Třída/ 

ročník 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

únor III. C Srbová 
Moje tělo – měření, vážení, slohová práce, čtení 

s porozuměním a třídění informací  
M, ČJ, Prv,  

březen VI. B Šafr 

Sparta – psaní řeckou abecedou, cvičení 

sparťanských cviků, řecká politika, skupinová 

práce 

D, ČJ, TV, OV 

duben III. B Kotšmídová 

Zvířata kolem nás – poznávání zvířat, 

vyhledávání informací, třídění informací, 

skupinová práce 

Prv, ČJ, VV, M 

duben 8. r. Šafr 

Školní časopis - tvorba návrhu školního časopisu 

(rozdělení do skupin na jednotlivé role - grafik, 

šéfredaktor, editor a společné zpracování 

časopisu) 

Inf, ČJ, mediální 

výchova 

květen 7. r. Šafr 

Tvorba vlastního časopisu - tvorba návrhu 

vlastního časopisu – práce s textem, tabulkami, 

prezentace, vyhledávání a třídění informací 

Inf, ČJ, mediální 

výchova 

květen III. C Srbová 

Divadelní představení, Svatojánský karneval – 

poznávání rostlin, čtení s výrazem a hraní rolí, hra 

na flétnu a zpěv, učení textů, výroba čelenek 

Prv, ČJ, HV, 

VV, PV 

květen III. B Kotšmídová 

Rostliny kolem nás – poznávání rostlin, 

vyhledávání informací, třídění informací, 

skupinová práce 

Prv, ČJ, HV, 

VV, PV 

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

- díky realizace dotačního programu MŠMT „Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní 

ose 3 OP“ byla žákům, pedagogům i zákonným zástupcům poskytována podpora školního 

speciálního pedagoga (podpora žáků vyžadujících speciální vzdělávací potřeby, žáků s jiným 

rodným jazykem nebo jinak ohrožených školním neúspěchem) a školního asistenta (asistence 

pedagogům ve výuce, pomoc s domácí přípravou, pomoc o prázdninách s přípravou na 

komisionální zkoušky,…); dále mohli žáci navštěvovat hodiny nepovinného předmětu „Čtenářský 

klub“ a žákům ohrožených neúspěchem byla nabídnuta podpora doučování v podobě nepovinných 

předmětů „… hrou“ 

- díky realizaci dotačního programu Jihočeského kraje „Dotační program Jihočeského kraje: 

Podpora sportu, Název projektu: Dovybavení tělocvičny ZŠ J. A. Komenského“ získala škola 

finanční prostředky na vybavení skladu tělocvičného nářadí (doskočiště pro skok vysoký) 

- díky realizaci dotačního programu Jihočeského kraje „Dotační program Jihočeského kraje: 

Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), Název projektu: Dovybavení školního 

klubu herními prvky“ byl dovybaven školní klub pro žáky 2. stupně 

- staly jsme se pilotní školou v ověřování projektu „Fandíme zdraví“, který byl podporován MŠMT 

a Ministerstva zdravotnictví; v rámci projektu proběhly workshopy pro děti i pracovníky školy, 

beseda pro rodiče a další zájemce o zdravý životní styl (12. prosince 2016); výstupem bylo 

vyhodnocení dotazníkového šetření ve školní kuchyni a mezi žáky 
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- pokračovaly jsme v aktivitách v rámci partnerské smlouvy se ZŠ s MŠ Važec; žáci, pedagogové 

a zástupci města navštívili Blatnou; důvodem návštěvy byla výměna zpracovaného projektu 

„Školní rok 2016/2017 očima žáků – slovem i fotografií“ a společně jsme nastavili další kroky 

spolupráce na dalším projektu (Kalendář 2019) 

- žákovi V. B, jemuž byla diagnostikována vývojová dysfázie, byl zajištěn asistent pedagoga (Lenka 

Hrubá) – částečný úvazek financován dotací Jihočeského kraje 

- logopedická péče byla zabezpečována proškolenými logopedickou asistentkami: J. Kortusovou, J. 

Rybová, M. Kulhová – 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 4 žáky školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, během školního roku byly 

vypracovány i plány pedagogické podpory (počáteční pomoc pro žáky ohrožené školním 

neúspěchem, podklad pro následné vyšetření v ŠPZ, na základě doporučení ze ŠPZ) 

- 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 

- výchovné poradkyně p. uč. Marcela Srbová (výchovná poradkyně pro 1. stupeň, zavádění pravidel 

podpory žáků se SVP od 1. 9. 2016) a p. uč. Marie Vanduchová (výchovná poradkyně pro 2. 

stupeň, podpora žáků se SVP dle pravidel do 1. 9. 2016, kariérové poradenství), obě měly pro svou 

činnost zpracovaný podrobný celoroční plán; velmi kladně byla hodnocena spolupráce s ÚP ve 

Strakonicích; pracovnice tohoto úřadu informovaly rodiče žáků 9. tříd o stavu a trhu práce 24. 10. 

2016, 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/ho učitelky/e) a při třídních schůzkách 

a konzultačních odpoledních  

- 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 

6. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - III. A (p. uč. Chvostová) 

8. září začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek) - IV. A, B 

15. září 

Běh naděje (Strakonice) - IX. A (p. uč. Novotná J.) 

ROADSHOW Blatná (SOŠ Blatná) - přihlášené třídy 

19. - 21. září 
Sférické kino (vybraná přestavení Tajemství stromů, Přátelé - uvnitř lidského těla, 

Původ života) 

20. září 
Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Novotná J., Karešová, 

Vanduchová) 

27. září 
atletické závody (organizátor ZŠ T. G Masaryka Blatná) - soutěžící z 2. stupně 

(p. uč. Šafr) 
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Datum Akce 

29. září EKOTOPFILM (Strakonice) - exkurze IX. B (p. uč. Karešová) 

4. října fotbalový turnaj Coca Cola Cup (Katovice) - družstvo 7. - 9. ročníku (p. uč. Šafr)  

5. října 
Prácheňské muzeum Písek (exkurze) - VI. A, B, VII. A (p. uč. Šafr, Šafaříková, 

Komrsková) 

11. října Burza škol (CKV Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně) 

13. října 

účast žákovského parlamentu na REGIONÁLNÍ KONFERENCI ŽÁKOVSKÝCH 

PARLAMENTŮ (organizuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná) - členové žákovského 

parlamentu (p. zást. Michalová) 

19. října Planetárium, Techmánie Plzeň (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Tvrdá I., Fiedlerová) 

24. října 

branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Městskou policií Blatná) - 

1. stupeň (konec vyučování dle rozpisu) 

třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice od 15:00 hodin - Mgr. Fenclová 

(ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně) 

25. října 

branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Městskou policií Blatná) - 

2. stupeň (konec vyučování dle rozpisu) 

třídní schůzka třídy V. B (od 14:30) 

3. listopadu 
účast pedagogických pracovníků na třídní schůzce rodičů předškoláků v MŠ Šilhova 

(p. řed. Krapsová, p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 

7. - 9. 

listopadu 
Bobřík informatiky (školní kolo) - přihlášení žáci 5. - 9. ročník 

8. listopadu návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Chvostová) 

9. listopadu pedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí 

10. listopadu Zdravíkov (celodenní program o zdravé výživě) - II. B (Ing. Hrušková) 

15. listopadu 
workshop programu Fandíme zdraví (dvouhodinový vzdělávací program o zdravé 

výživě) - 2. a 3. ročník 

21. listopadu 
Doodpadu aneb co do kanalizace nepatří (ČEVAK - EVVO program) - 2., 3., 4., 5., 

7. ročník 

22. listopadu 

Pohybem ke zdraví (sportovní program organizovaný úspěšnými sportovci z 2. stupně) 

- 1. - 4. třídy 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. B (p. uč. Karbanová) 
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Datum Akce 

25. listopadu 

Národní technické muzeum Praha (exkurze) - VII. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková) 

Náboj Junior (matematicko-fyzikální soutěž družstev, Písek) - 3 čtyřčlenná družstva 

žáků 8. - 9. tříd (p. uč. Šofrová) 

27. listopadu 

účast žáků na rozsvěcení městského vánočního stromku (prostor u městské kašny) - 

žáci 2. stupně a 5. tříd (p. uč. T. Tvrdá, Novotná, Fiedlerová), organizováno ve 

spolupráci s CKVB 

29. listopadu 

Pískomil (hudební pořad, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň 

prezentace SOŠ Blatná - 9. ročník (p. uč. Novotná, Karešová) 

1. prosince 

začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek) - 3. ročník 

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

2. prosince 
Čertovské zastavení (organizování spolu se SRPŠ) - vystoupení 1. a 3. tříd, předvánoční 

tvořivé dílny, improvizovaná kavárnička 

4. prosince návštěva Úřadu práce Strakonice - IX. A (p. uč. Novotná J.) 

6. prosince 

Karlův most, Muzeum Karlova mostu Praha (exkurze) - 3., 4. a 8. ročník 

(p. uč. Chvostová, Kotšmídová, Srbová, Lojdová, Voborníková, Černá, Komrsková) 

Mladý chemik (1. kolo, Praha) - postupující soutěžící ze školního kola (p. uč. Karešová)  

návštěva Úřadu práce Strakonice - IX. B (p. uč. Vanduchová) 

7. prosince Sálová kopaná (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr)  

9. prosince návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - III. B (p. uč. Kotšmídová) 

12. prosince 

Techmánie Plzeň (exkurze) - VI. A, B (p. uč. Šafr, Šafaříková) 

vánoční program v Muzeu Blatná - V. B (p. uč. Fiedlerová) 

Zdravý životní styl ve škole i doma - Ing. Petr Havlíček, Dr. Karolína Hlavatá 

(přednáška pro rodiče a ostatní zájemce) - 17:00 - 18:30 hodin, Sokolovna Blatná 

13. prosince Bezpečí a nebezpečí sociálních sítí (preventivní program, Policie ČR) - 5. a 6. ročník 

14. prosince vánoční program v Muzeu Blatná - II. A (p. uč. Tvrdá I.) 

15. prosince 

HIV webinář pro ŠKOLY (vzdělávací program, Červená stužka) - 8. a 9. třídy 

Florbal (okresní kolo, Vodňany) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr)  
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Datum Akce 

16. prosince 
Addamsova rodina (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - 

přihlášené třídy 

19. prosince 

vánoční program v Muzeu Blatná - II. B (p. uč. Karbanová) 

vánoční program v Muzeu Blatná - III. C (p. uč. Srbová) 

Etiketa a školní řád (preventivní program) - 2. stupeň 

20. prosince 

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

vánoční program v Muzeu Blatná - I. B (p. uč. Motyková) 

21. prosince 

vánoční koncert ZUŠ - 2. a 5. třídy 

vánoční program v Muzeu Blatná - I. A (p. uč. Fialová) 

16. ledna Dějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Komrsková)   

19. ledna 
Addamsova rodina (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - zbytek 

tříd 

30. ledna 
Konverzační soutěž v ruském jazyce (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící 

(p. uč. Novotná J.) 

1. února Anděl páně 2 (filmové představení, Sokolovna Blatná) - 1. a 2. stupeň 

7. února Mladý chemik (2. kolo, Praha) - postupující soutěžící (p. uč. Karešová)   

11. - 18. 

února 
LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku 

13. února 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící 

(p. uč. Vejvodová)  

14. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Šilhova 

16. února 

Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Vrchlického 

preventivní program (Station 17 NZDM PREVENT, Blatná) - VIII. A (p. uč. Černá) 

18. února Školní ples (Sokolovna Blatná) - organizováno SRPŠ 

21. února Zeměpisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.)  

22. února výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - 4 třídy 1. stupně 

22. - 24. 

února 
Informační gramotnost (zjišťování ČŠI) - třídy 2. stupně 
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Datum Akce 

6. března Recitační soutěž (školní kolo) - soutěžící (p. uč. Fiedlerová) 

7. března 

Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová) -  

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - VI. B (p. uč. Vejvodová) 

účast pedagogických pracovníků na třídní schůzce rodičů předškoláků v MŠ 

Vrchlického (p. řed. Krapsová, p. uč. Chvostová) 

8. března 

preventivní program (Station 17 NZDM PREVENT, Blatná) - VIII. B 

(p. uč. Komrsková) 

Zdravé zoubky (vzdělávací program o správné ústní hygieně, dm Market) - I. A, B (p. č. 

Fialová, Motyková) 

9. března 
Filmová a muzikálová hudba (hudebně vzdělávací program, Hudba školám) - 

přihlášené třídy 

13. března 
Půjdem spolu do pohádky (informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

a program pro budoucí prvňáčky) - 15:00 

14. března 

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

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. B (p. uč. Motyková) 

15. března Recitační soutěž (okresní kolo, Strakonice) - mladší recitátoři (p. uč. Fiedlerová)  

16. března 
Konverzační soutěž v ruském jazyce (krajské kolo, České Budějovice) - postupující 

soutěžící (p. uč. Novotná J.) 

17. března Matematický klokan (školní kolo) - přihlášení soutěžící  

20. března 
Dějepisná olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící 

z okresního kola (p. uč. Komrsková)  

21. března 
divadelní představení Tajemný hrad v Karpatech (Příbramské divadlo, Sokolovna 

Blatná) - 5. - 9. třídy 

22. března Techmánie Plzeň (exkurze) - 8. třídy (p. uč. Černá, Komrsková) 

23. března 

vzdělávací program Energie - budoucnost lidstva (ČEZ, program zdarma) - 

8. a 9. třídy 

Starověké Řecko (projektový den, dějepis) - VI. B (p. uč. Šafr) 

28. března 
Chemická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící 

z okresního kola (p. uč. Karešová)  
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Datum Akce 

31. března 

Velikonoční jarmark - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, 

improvizovaná kavárnička 

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

4. dubna 

The Australian Show (anglické interaktivní divadlo, KCAŽ Blatná) - 7. - 9. ročník 

Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie MO6, MO7 

(p. uč. Šafaříková, Šofrová)  

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

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

5. dubna 

pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí 

beseda s paní starostkou (sociální zabezpečení) - IX. B 

Lední revue (Příbram) - V. A, B (p. uč. Novotná L., Zemanová) 

6. dubna 

Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva (p. uč. Voborníková, 

Šafr)  

Jihočeský zvonek (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Tvrdá T.)  

Záchranná stanice Makov (exkurze) - III. C (p. uč. Srbová) 

7. dubna 

Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin) beseda s paní starostkou (sociální 

zabezpečení) - IX. A 

Velikonoční program (Městská knihovna Blatná) - III. B (p. uč. Kotšmídová) 

Velikonoční program (Městská knihovna Blatná) - I. B (p. uč. Motyková) 

8. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin) 

12. dubna Minivybíjená (okresní kolo, Strakonice) - smíšené družstvo (p. uč. T. Tvrdá)  

18. dubna 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - VI. B (p. uč. Vejvodová) 

preventivní program (Station 17 NZDM PREVENT, Blatná) - IX. A (p. uč. Novotná 

J.) 

20. dubna 
Eurorebus (krajské kolo, České Budějovice) - soutěžní družstvo IX. A (p. uč. Novotná 

J.)  

21. dubna 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - III. A (p. uč. Chvostová) 

Jihočeský zvonek (krajské kolo, Strakonice) - postupující soutěžící (p. uč. Tvrdá T.)  
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Datum Akce 

24. dubna Den Země - I. A, B, III. A, B, VI. A, B, IX. A (úklid, projekt, třídní programy) 

26. dubna 

Dopravní soutěž (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Šafr)  

výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - VI. A, B, VII. A, B 

28. dubna Nutriční tabulky (workshop, program Fandíme zdraví) - IX. A, B 

2. května 

Šumava - za vlky, sovami, jeleny a rysy (poznávací akce ke Dni Země, exkurze) - 

II. A, B, IV. A, B, VI. A, IX. A (p. uč. Tvrdá I., Karbanová, Lojdová, Voborníková, 

Šafaříková, Novotná J.) 

3. května Mc Donalds'Cup (okresní kolo, Strakonice) - družstvo 4. - 5. třídy (p. uč. Voborníková)  

4. května 

Mc Donalds'Cup (okresní kolo, Strakonice) - družstvo 1. - 3. třídy (p. uč. I. Tvrdá)  

zeměpisný program Austrálie (Sokolovna Blatná) - 5. - 9. třídy 

9. května 

Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - mladší žáci (p. uč. Šafr)  

Šumava - za vlky, sovami, jeleny a rysy (poznávací akce ke Dni Země, exkurze) - 

V. A, B, VII. A, B, IX. B (p. uč. Novotná L., Fiedlerová, Komrsková, Černá, Karešová, 

p. zást. Michalová) 

10. května 

Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Prachatice) - družstvo 1. - 3. třídy 

(p. uč. Voborníková)  

Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - družstvo starších žáků (p. uč. Šafr)  

11. května 

běžecké závody Májový běh (SOU Blatná) - přihlášení zájemci 

Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - družstvo 6. - 7. třídy (p. uč. Šafr)  

12. května Masaryk (filmové představení, Sokolovna Blatná) - 8. a 9. ročník 

15. května Pythagoriáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Šafaříková)  

16. května 
atletická všestrannost s doprovodným programem pro nezávodníky (školní kolo)- 

1. stupeň (organizuje p. uč. I. Tvrdá, 9. ročníky, p. uč. Karešová, Novotná J.) 

17. května Drogový vlak (exkurze, České Budějovice) - VIII. A, B (p. uč. Černá, Komrsková) 

17., 19., 22. 

května 
testování žáků 9. ročníku (ČŠI) 
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Datum Akce 

18. května 
Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Jindřichův Hradec) - družstvo 6. - 7. třídy 

(p. uč. Šafr)  

22. – 24. 

května 

CEV Dřípatka (vzdělávací pobyt, environmentální zaměření) – III. B (p. uč. 

Kotšmídová, p. vych. Mašková) 

23. května Šplhavci (environmentální vzdělávací pořad) – 4. – 9. ročník 

24. - 26. 

května 

návštěva z partnerské ZŠ s MŠ Važec (program sportovní a kulturní v odpoledních 

hodinách, návštěva ve výuce, tvorba nového projektu mezi školami, výměna zkušeností 

mezi pracovníky obou škol) 

26. května Soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. B (p. uč. Vanduchová) 

30. května 

Station 17 (preventivní program) - IX: B (p. uč. Karešová) 

Besedy s preventistou PČR p. M. Tůmou (preventivní program) - 6. a 7. třídy 

Fotografování tříd - 1. a 2. třídy 

31. května 

Jaderná elektrárna Temelín (exkurze) - 9. třídy (p. uč. Novotná J., Karešová) 

Bezpečnosti na internetu pro rodiče - od 15:00 pro rodiče žáků 5. tříd (paní starostka 

Malečková, preventista PČR p. Tůma) 

1. června Fotografování tříd - 3. - 5. třídy 

5. června Fotografování tříd - 5. - 9. třídy 

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

veřejnost od 16:00 hodin 

7. června Finanční gramotnost (beseda s pracovníkem Komerční banky) - IX. A, B 

8. června Etiketa a školní řád (preventivní program) - 1. stupeň 

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

12. června Poslanecká sněmovna (exkurze, Praha)- IX. B (p. uč. Karešová) 

13. června 

Pasování na čtenáře (Městská knihovna Blatná) – I. A, B (p. uč. Fialová, Motyková) 

Plavecké závody (Rekreační areál Blatná) – soutěžící z 2. stupně (p. uč. Šafr) 

13. – 14. 

června 

Mladý chemik (celorepublikové kolo, Pardubice)- postupující soutěžící Vojtěch Janota 

(p. uč. Karešová) 

14. června Soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. A (p. uč. Vanduchová) 
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Datum Akce 

15. června České Budějovice – VIII. A, B (p. uč. Černá, Komrsková) 

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

21. června 

atletická všestrannost (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. I. Tvrdá) 

studijní volno pro žáky 9. ročníku - příprava závěrečných prezentací 

22. června atletické závody (mladší žáci, okresní kolo, Strakonice) – soutěžící (p. uč. Šafr) 

23. června atletické závody (starší žáci, okresní kolo, Strakonice) – soutěžící (p. uč. Šafr) 

26. června závěrečné prezentace žáků 9. tříd 

 

Výlety 

Datum Akce 

28. dubna ZOO Hluboká nad Vltavou (exkurze) - VII. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková) 

25. května ZOO Hluboká nad Vltavou (školní výlet) - I. A, B (p. uč. Fialová, Motyková) 

8. - 9. června Vrbno (školní výlet) - IX. B (p. uč. Karešová) 

13. června ZOO Hluboká nad Vltavou (školní výlet) – IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) 

13. června ZOO Plzeň (školní výlet) - II. A, B (p. uč. Tvrdá I., Karbanová) 

14. června 
Mirakulum (školní výlet) - V. A, B (p. uč. Novotná L., Fiedlerová, Vejvodová, 

Karešová) 

15. června ZOO Plzeň (školní výlet) – III. A, C (p. uč. Chvostová, Srbová) 

15. - 16. 

června 
Hadí (školní výlet) - IX. A (p. uč. Novotná J., Tvrdá T.) 

21. června Mirakulum (školní výlet) – VI. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr, Šofrová, Tvrdá T.) 

23. června Praha (školní výlet) – VII. A? B (p. uč. Kubíková, Polívková) 

26. června Selibov (školní výlet) - I. A, B (p. uč. Fialová, Motyková) 

- plavecký výcvik – plavecká výuka pro 3. a 4. ročníky probíhala v plaveckém stadionu Písek ve 

čtvrtek 8. 9. 2016 – 24. 11. 2016 (IV. A, B) a 1. 12. 2016 – 16. 2. 2017 (III. A, B, C) 

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

11. – 18. 2. 2017 

- protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Mgr. Hana Kolínská, od ledna 2017 úkoly školního 

metodika prevence převzala p. uč. Jana Komrsková. Škola má zpracovanou Školní preventivní 
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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 byl pověřen p. učitel Miroslav Šafr 

- ředitelka školy vyhlásila podle § 24 zákona 561/2004 volný den a to: 18. listopadu 2016, 

2. února 2017, 29. a 30. června 2017 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

kroužky:  
čtenářský 

dramatický  

dovedné ruce  

výtvarná dílna 

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

Datum Akce Organizující vychovatelka/y 

21. září Sladovna Písek – Divadelní akademie Kortusová, Kulhová 

16. - 20. října Tradiční pečení hnětynek Mašková, Kulhová, Rybová, Hrubá 

2. prosince Vánoční jarmark 
Mašková, Kulhová, Rybová, Hrubá, 

Kortusová 

7. prosince Sněhurka v Domově seniorů divadlo Kulhová 

14. prosince Divadélko pro 1. stupeň Kulhová 

16. prosince Zvukový řetěz přání Mašková, Rybová, Kortusová, Hrubá 

21. prosince Vánoční besídka Hrubá, Rybová 

21. prosince Pečení vánočního cukroví Hrubá 

22. prosince Vánoční besídky Mašková, Kulhová, Kortusová 

1. února Soutěžení na sněhu 
Kortusová, Mašková, Kulhová, 

Hrubá, Rybová 

10. února Maškarní bál Rybová 

17. února Maškarní bál Mašková 

21. února 
Akce: vstup do II. pololetí – Odpoledne plné 

soutěží a filmů 
Mašková, Kulhová, Hrubá, Rybová 

23. února Divadlo pro MŠ Šilhova - „Sněhurka“ Kulhová 

15. března 
Beseda se spisovatelkou  

I. Březinovou 

Kortusová, Mašková, Kulhová, 

Hrubá, Rybová 

10. a 17. března Maškarní bál Hrubá, Kortusová 



16 

Datum Akce Organizující vychovatelka/y 

3. března Maškarní bál Mašková 

31. března Velikonoční jarmark 
Kortusová, Mašková, Kulhová, 

Hrubá, Rybová 

3. května Čarodějnický rej 
Kortusová, Mašková, Kulhová, 

Hrubá, Rybová 

1. června Den dětí na plovárně 
Kortusová, Mašková, Kulhová, 

Hrubá, Rybová 

19. - 21. června Tábor „Kadov“ Mašková, Kulhová 

26. června Slavnostní ukončení školního roku v ŠD 
Kortusová, Mašková, Kulhová, 

Hrubá, Rybová 

 

- 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:  

Pedagogičtí pracovníky Fyzicky Přepočtení 

vyučující 28 27,179 

vychovatelky 5 3,986 

asistent pedagoga 1 0,500 

speciální pedagog 1 1,000 

- všichni pedagogičtí pracovníci měli kromě jednoho předepsané vzdělání (tento pedagog si 

doplňuje předepsané vzdělání)  

- někteří vyučující učili předměty, pro které nemají aprobaci 

Nepedagogičtí pracovníci Fyzicky Přepočtení 

provozní pracovníci 8 7,500 

pracovnice školní jídelny, včetně vedoucí 7 6,625 

školní asistent 1 0,500 

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: 
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Účast v soutěžích (okresní a krajská kola) 

Matematická olympiáda 

Kategorie Z5  

2. místo Bejčková Karolína (V. B) 

27. - 28. místo Jiřincová Klára (V. A) 

29. - 31. místo Převrátilová Ema (V. A) 

32. - 33. místo Koman Vojtěch (V. A) 

Kategorie Z9  

17. - 19. místo Podlešák Jan (IX. B) 

Matematický klokan 

Kategorie klokánek  

1. místo Bejčková Karolína (V. B) 

Dějepisná olympiáda 

4. místo Janota Vojtěch (IX. B) – postup do krajského kola 

12. místo Häuslová Kateřina (IX. A) 

17. místo Řehoř Zbyněk (VIII. A) 

KRAJSKÉ KOLO  

16. místo Janota Vojtěch (IX. B) 

Chemická olympiáda 

Kategorie D  

3. místo Janota Vojtěch (IX. B) 

13. místo  

KRAJSKÉ KOLO  

20. místo Janota Vojtěch (IX. B) 

Mladý chemik 

2. kolo  

1. místo Janota Vojtěch (IX. B) – postup do dalšího kola 

30. - 36. místo Bláha Vojtěch (IX. A) 

56. - 63. místo Žižková Linda (IX. B) 

3. kolo  

5. místo Janota Vojtěch (IX. B) - postup do celostátního kola 

Celostátní kolo  

27. místo Janota Vojtěch (IX. B) 

Konverzační soutěž v ruském jazyce 

Kategorie II (6. a 7. ročník) 

4. místo Zbránková Lucie (VII. A) 

7. - 8. místo Vinterová Kristýna (VII. B) 

Kategorie 8. a 9. třídy – 

pokročilí 
 

1. místo Holub Ondřej (IX. A) – postup do krajského kola 

2. místo Potůčková Anita (IX. A) – postup do krajského kola 

5. - 9. místo Häuslová Kateřina (IX. A) 

KRAJSKÉ KOLO  

5. místo Holub Ondřej (IX. A) 

7. místo Potůčková Anita (IX. A) 
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Konverzační soutěž v německém jazyce 

Kategorie II. A  

3. místo Bláha Vojtěch (IX. A) 

4. - 5. místo Žižková Linda (IX. B) 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Kategorie I. A  

2. místo Antoš Jan (VI. B) 

Kategorie II. A  

3. místo Bláha Vojtěch (IX. A) 

Zeměpisná olympiáda 

Kategorie A  

5. místo Flandera Štěpán (VI. A) 

Kategorie B  

6. místo Kolár Jan (VII. A) 

Kategorie C  

5. místo Janota Vojtěch (IX. B) 

Olympiáda v českém jazyce 

Kategorie ZŠ  

5. - 21. místo Janota Vojtěch (IX. B) 

Geologická olympiáda 

1. místo Janota Vojtěch (IX. A) 

2. a 3. místo 
Žižková Linda (IX. B) 

Bláha Vojtěch (IX. A) 

Pythagoriáda 

Kategorie 6. ročník  

2. místo Flandera Štěpán (VI. A) 

13. - 16. místo Zemanová Martina (VI. A) 

Jihočeský zvonek 

Kategorie III. 

Zlaté pásmo Šišková Karolína (VIII. B) - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO - Kategorie III.  

zlaté pásmo Šišková Karolína (VIII. B) 
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Účast ve sportovních soutěžích 

Hokejbal proti drogám 

1. a 3. třídy  

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 1. místo - postup do celorepublikového kola 

REPUBLIKOVÉ KOLO 9. místo 

4. a 5. třídy  

OKRESNÍ KOLO 2. místo 

6. a 7. třídy  

OKRESNÍ KOLO 2. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 1. místo 

8. a 9. třídy (hoši)  

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

8. a 9. třídy (dívky)  

OKRESNÍ KOLO 2. místo 

Minifotbal 

7. místo družstvo žáků 

McDonald's CUP 

1. a 3. třídy  

OKRESNÍ KOLO 7. místo 

4. a 5. třídy  

OKRESNÍ KOLO 4. místo 

Halová kopaná 

3. místo hoši 

Florbal 

6. místo hoši 8. - 9. ročník 

Vybíjená 

7. místo otevřená kategorie 

Lehkoatletická 

všestrannost 

3. místo družstvo atletů 1. stupně 

1. místo Štěpán Choura (II. A) 

2. místo Michal Pojer (I. B) 

3. místo 

Tomáš Schwarz (IV. A) 

Tereza Hanzlíková (III. B) 

Natálie Strnadová (IV. B) 

7. místo 

Sára Frgelcová (I. A) 

Klára Jiřincová (V. A) 

Jakub Outlý (V. A) 

8. místo Natálie Medlínová (II. B) 

9. místo Adam Hovorka (III. B) 
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Pohár rozhlasu 

Kategorie: mladší žákyně  

7. místo družstvo mladších žákyň 

Kategorie: starší žákyně  

7. místo družstvo starších žákyň 

3. místo štafeta 4x60 m 

2. - 3. místo Šornová Viktorie (IX. B) - skok vysoký 

Kategorie: mladší žáci  

5. místo družstvo mladších žáků 

2. místo Rod Filip (VII. A) - skok vysoký 

2. - 3. místo Kraus Jakub (VII. A) - skok daleký 

3. místo Kraus Jakub (VII. A) - skok vysoký 

3. místo Vlach Dalibor (VII. A) - běh 60 m 

Kategorie: starší žáci  

4. místo družstvo starších žáků 

1. místo Podlešák Jan (IX. B) - běh na 1500 m 

2. místo Podlešák Jan (IX. B) - skok vysoký 

3. místo štafeta 4x60 mm 

Coca Cola Cup 

3. místo družstvo žáků 7. - 9. ročníku 
  

Účast v ostatních soutěžích 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Kategorie 2 - družstva  

OKRESNÍ KOLO 7. místo 

Eurorebus  

Kategorie ZŠ 02 - třídy  

16. místo družstvo třídy IX. A 

Příroda Blatenska - Proměny (výtv. soutěž) 

3. místo Vilítová Markéta (III. B) 
 Kopáček Patrik (III. B) 
 Chvátal Lukáš (IX. A) 

čestné uznání Princ Jakub (II. B) 
 Dardová Kristýna (VII. B) 
 Bejčková Adéla (VII. B) 
 Piklová Aneta (IX. B) 

Náboj (matematicko-fyzikální soutěž družstev) 

4. místo 
Janota Vojtěch (IX. B), Medlínová Lucie (IX. B), Podlešák Jan 
(IX. B), Žižková Linda (IX. B) 

12. místo 
Cvachová Tereza (IX. A), Kolárová Lucie (IX. A), Korbel Adam 

(VIII. A), Piklová Aneta (VIII. B) 

13. místo 
Bláha Vojtěch (IX. A), Forgáč Kryštof (IX. A), Holub Ondřej (IX. A), 

Thorovský Milan (IX. A) 
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Vzdělávání pedagogů 

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

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

- p. uč. Veronika Šofrová si rozšiřuje aprobaci o Fyziku (JČU České Budějovice) 

- p. uč. Tereza Tvrdá si doplňuje vzdělání – učitelství český jazyk a hudební výchova pro 2. stupeň 

(JČU České Budějovice) 

- p. uč. Petra Karešová si rozšiřuje kvalifikaci o obor Včelař (SOU Blatná) 

- p. uč. Miroslav Šafr si rozšířil kvalifikaci pro výuku tělesné výchovy (kurzy Kondiční trenér pro 

děti a mládež, Kruhový a intervalový trénink) 

- pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

19. 09. 2016 Komrsková Jana 
Kolektivizace ve výuce 

dějepisu 
22634/2009-25 Praha 

10. 10. 2016 Kolínská Hana Dotace EU pro školy --- Praha 

13. 10. 2016 
Srbová Marcela  

Klečková Magdalena 

Jak efektivně sestavit 

individuální vzdělávací plán 

MSMT 10396/2014-

1-310 

České 

Budějovice 

23. 10. 2016 Kortusová Jitka 
Pletení košíků z pedigu - 

začátečníci 

MSMT-30184/2014-

2-724 
Plzeň 

02. 11. 2016 
Klečková Magdalena  

Krapsová Jana 

Společné vzdělávání – 

zkušenosti a pohledy z praxe 

(Celostátní konference) 

MSMT-16637/2016-

2-472 
Praha 

03. 11. 2016 
Srbová Marcela  

Tvrdá Iva  

Hodnocení žáků 
a specifičnost hodnocení 

u žáků se SPU, SPCH 

MSMT-347/2015-1-

108 
Strakonice 

31. 10. 2016 

01. 11. 2016 
Karbanová Marcela 

Typologie MBTI – 

sebepoznání a spolupráce 

v týmu (blok A) 

MŠMT 36397/2015-

1-894 

České 

Budějovice 

11. 11. 2016 Komrsková Jana Komiks pod lavicí? 22634/2009-25 Praha 

11. – 12. 11. 

2016 
Mašková Kamila 

Celostátní konference 

pracovníků ŠD 

MŠMT-15283/2015-

1-569 

Hradec 

Králové 

22. 11. 2016 
Rybová Jaroslava  

Hrubá Lenka 

Decoupage – ubrousková 

technika 

MŠMT 38360/2014-

1-886 
Příbram 

12. 10. 2016 – 

25. 1. 2017 

Fialová Jana  

Chvostová Ivana 

Kotšmídová Eva 

Srbová Marcela 

Tvrdá Iva  

Motyková Lenka 

Čteme s nečtenáři a učíme je 

kriticky myslet – rozšířený 

základní kurz 

MŠMT 45689/2015-

1-89 
Písek 

14. 12. 2016 

Šafr Miroslav  

Rybová Jaroslava 

Šafaříková Hana 

Základy výživy pro 

pedagogy II.  

program Fandíme 

zdraví 
Písek 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

2. 2. 2017 celý pedagogický sbor 

Hodnocení žáků 

a specifičnost hodnocení 

u žáků se SPU, SPCH 

MSMT-347/2015-1-

108 

Blatná 

financováno 

MAS 
Blatensko 

4. 2. 2017 Rybová Jaroslava 
Rozvoj čtení a čtenářské 

gramotnosti 

MSMT-17696/2015-

1-476 

České 

Budějovice 

6. 2. 2017 Karešová Petra 

Bezpečné zacházení 

s chemickými látkami 

a s přípravky ve školách 

MSMT-36235/2015-

1-911 

České 

Budějovice 

1. 3. 2017 Krapsová Jana 

Leadership ve škole – 

moderní vedení učitelských 

týmů a lidí  

MSMT 16532/2016-

1-599 

České 

Budějovice 

21. 3. 2017 
Šafaříková Hana 

Šofrová Veronika 

Žákovské fyzikální 

experimenty s dostupnými 

pomůckami 

MSMT-17535/2014-

1-574 
Praha 

27. - 28. 3. 

2017 
Novotná Lucie 

Zvládání problematických 

situací ve škole 

MSMT 36409/2015-

1-968 
Praha 

11. 4. 2017 celý pedagogický sbor 
Jak učit o správné výživě 

a pohybu na 1. a 2. stupni 

program Fandíme 

zdraví 
Blatná 

11. 4. 2017 
Novotná Lucie 

Vejvodová Olga 
Jak vést obtížný rozhovor I. 

MSMT 7892/2015-1-

306 
Plzeň 

25. 4. 2017 celý pedagogický sbor 
Podpůrná opatření u žáků 

základní školy 

MSMT-10871/206-1-

307 
Blatná 

10. 5. 2017 Krapsová Jana 
Podporujeme nadané děti 

pro budoucnost 
Mensa Strakonice 

10. 5. 2017 Michalová Martina konference Bezpečná škola 
projekt Jihočeského 

kraje 
České 

Budějovice 

3. 7. 2017 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Úskalí správního řízení ve 

škole 

MSMT 15362/2015-

1-497 
Praha 

21. – 25. 8. 

2017 
Schmidová Jana Krajinářský kurz 19843/2013-13-1-507 Plzeň 

- 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 v Blatenských listech 

- žáci se podíleli na programu při slavnostním rozsvěcení městského vánočního stromu 

- škola uspořádala pro rodiče a veřejnost „Akademii“, společně se SRPŠ 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“ 
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- rozvíjí se spolupráce s Domovem pro seniory – žáci vystoupili pro jeho klienty, oni se zúčastnili 

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 provedla ve školním roce 2016/2017 šetření úrovně informační a počítačové 

gramotnosti žáků a  pedagogů, škola nebyla vyhodnocena samostatně, výsledek byl 

součástí celostátního rozboru úrovně 

- přehled kontrol: 

 MěÚ Blatná - veřejnosprávní kontrola (kontrola hospodaření se svěřeným majetkem 

a poskytnutými prostředky (rok 2015 a současný stav) – 19. 9. 2016 - bez závad 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice – kontrola plnění 

povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně – 21. 2. 2017 – závady odstraněny, 

protokol o odstranění závad odeslán 7. 3. 2017 

 OSSZ Strakonice – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti – 26. 7. 2017 – 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. 2015 celkem v Kč (od zřizovatele): 3 549 000,00 

 Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč: 5 594 152,00 

 Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč: 2 047 765,00 

 Hospodářský výsledek: 2 613,00 

- čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující 

 

- dary celkem  16 700,00 

 Leifheit s.r.o. Blatná, Dura Blatná,  

 Strojírny Blatná, Vishay, Meos-B 16 700,00 

Ukazatel 
Poskytnuto  

k 31 12. 2016 

Použito  

k 31. 12. 2016 

Přímé náklady na vzdělávání celkem 18 029 000,00 18 029 000,00 

- z toho: a) platy 12 913 000,00 12 913 000,00 

               b) OON 25 000,00 25 000,00 

               c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 5 091 000,00 5 091 000,00 

Navýšení 2015  472 523,00 472 523,00 
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i. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

- protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Hana Kolínská, od ledna 2017 následně p. uč. Jana 

Komrsková. Škola měla 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 – 24. – 26. května 2017; společný projekt „Školní život očima dětí – slovem a fotografií“, 

následný projekt „Kalendář 2019“ 

- zapojili jsme se do stravovacího projektu Zdraví do škol – v rámci projektu proběhly dva 

projektový den na téma „Zdravíkov“ (II. B), dále probíhala spolupráce pracovnic školní kuchyně 

s výživovou poradkyní 

- stali jsme se pilotní školou v projektu o zdravém životním stylu „Fandíme zdraví“ – v rámci 

projektu proběhly workshopy pro pedagogy a pracovníky školní kuchyně, workshopy pro žáky (2., 

3., 9. ročník), vyhodnocení dotazníkových šetření ve školní kuchyni a mezi žáky, beseda 

o zdravém životním stylu pro rodiče a další zájemce pod vedením Dr. K. Hlavaté, Ing. P. Havlíčka 

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 snažila škola 

získat prostředky i z jiných zdrojů 

Dotace požadovaná 

u koho/termín 
Důvod 

Podíl 

zřizovatele 

(školy) 

Přiznáno Kč 

MěÚ Blatná Podpora preventivních programů  10 000,00 

MěÚ Blatná Podpora mezinárodní spolupráce  70 000,00 

Jihočeský kraj Podpora práce s dětmi a mládeží 

(mimo oblast sportu) 

 20 000,00 

Jihočeský kraj Podpora sportu  45 000,00 

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 


