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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 byly v přízemí školy, 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 nastavitelná 

http://www.strava.cz/
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- 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 

- v tomto loňském školním roce byl položen tartan na běžeckou dráhu a dráhu k doskočišti, proto 

byl letos vytvořen ochranný val proti splavování a přenosu písku z dětského hřiště na školním 

dvoře, ve dvou třídách byla provedena renovace podlah, u hlavního vchodu byly opraveny 

omítky, které byly narušeny vlhkostí v podloží budovy, na chodbách byly renovovány 

omyvatelné nátěry 

- 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 (mlíčenky, 1x týdně krabička neochuceného mléka 

všem dětem z projektu Mléko do škol) 

b) čajem ve várnicích 

- v letošním roce se škola zapojila do projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ 

- v listopadu 2017 jsme spustili využívání Školního programu (portál pro evidenci 

bezhotovostních žákovských plateb za školní akce a pomůcky, poplatků za školní družinu)  

- podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě usnesení Rady města č. 137/05 byla 

zřízena Školská rada; volba se uskutečnila v listopadu 2017. Jejími členy jsou: p. uč. Mgr. Iva 

Tvrdá – předsedkyně, p. uč. Mgr. Pavla Voborníková – místopředsedkyně – zástupkyně 

pedagogických pracovníků, členové: p. A. Synek, M. Vanduch – 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, dokument byl doplněn dodatkem platným od 

4. 9. 2017  

- povinně volitelné předměty: 

7. roč. – informatika I., II., pracovní činnosti – hoši i dívky, sportovní hry 

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

činnosti – hoši i dívky 

9. roč.  – informatika, 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:  

http://www.skolniprogram.cz/login
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I. i II. st.  – dyslektická péče, anglický jazyk, sportovní hry 

 – předměty „… hrou“ (doučování - bylo realizováno 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 IV. A 
Novotná 

Lucie 

Halloween - práce ve skupině, fantazie, různorodost, 

tvorba kostýmů 

ČJ, Př, VV, PV, 
dramatická 

výchova 

Leden II. A Fialová Jana 
Já, kuchtík - práce ve skupině, tvořivost, 

různorodost, fantazie 

ČJ, M, Prvouka, 

PV 

Červen IV. C 
Srbová 

Marcela 

Divadelní hra v loutkovém divadle - práce ve skupině, 

hledání příběhu, učení rolí a dramatického projevu, 
kresba a malba kulis a loutek 

ČJ, VV, PV, 

dramatická 
výchova 

celoroční 
od 

5. ročníku 
Kubíková 

Martina 
Čtení pomáhá - čtenářská pomoc – charitativní projekt ČJ, Inf 

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

SVP ve Strakonicích 

- díky realizaci 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 ohrožených neúspěchem nabídnuta podpora doučování 

v podobě nepovinných předmětů „… hrou“ 

- díky realizaci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora práce s dětmi a mládeží“ bylo 

žákům přispěno na dopravu do partnerské školy a obce ve slovenském Važci (Název projektu: 

Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 2018, Podopatření: Mezinárodní 

spolupráce) 

- pokračovali jsme v aktivitách v rámci partnerské smlouvy se ZŠ s MŠ Važec; žáci, pedagogové 

a zástupci města navštívili Važec; důvodem návštěvy byla výměna výsledků projektu „Školní 

kalendář na rok 2019“ a společně jsme nastavili další kroky spolupráce na příštím projektu 

(řemesla v regionu) 

- na základě doporučení ŠPZ byla zajištěna podpora asistentů pedagoga (tři částečné úvazky) 

a poskytována péče speciálního pedagoga nejen žákům na základě podpůrného opatření PSPP, 

ale i dle diagnostiky školy v 1. stupni podpory 

- logopedická péče byla zabezpečována proškolenými logopedickými asistentkami (L. Hrubá, 

J. Rybová) 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 7 žáků 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 ve ŠPZ, na základě doporučení ze ŠPZ, zajištění 

pravidel práce žáků a spolupráce se zákonnými zástupci) 

- talentovaní žáci byli v rámci výuky pověřováni vypracováváním obtížnějších úkolů, na 2. st. 

pracovali ve skupinách, kde se připravovali na soutěže a olympiády v jednotlivých předmětech  
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- výchovné poradkyně p. uč. Marcela Srbová (výchovná poradkyně pro 1. stupeň, koordinátor 

inkluze, zavádění pravidel podpory žáků se SVP od 1. 9. 2016) a p. uč. Marie Vanduchová 

(výchovná poradkyně pro 2.  stupeň, kariérové poradenství, podpora žáků se SVP dle pravidel 

do 1. 9. 2016), 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 12. 10. 2017, 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 (každý vyučující 1x za 14 dní, k dispozici je vyhrazená konzultační 

místnost) 

- 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 

4. září Zahájení školního roku 2017/2018 

7. září třídní schůzky - 1., 6. a 7. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava 

ŠVP, kritéria hodnocení, adaptační pobyt) 

12. září třídní schůzky - 2. - 5., 8. - 9. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava 

ŠVP, kritéria hodnocení) 

13. - 15. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 7. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, 

Karešová, Šafr, Šafaříková, p. Srb) 

14. září ROAD SHOW (sportovní den, SOŠ Blatná) - zájemci 

18. - 20. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, 

Karešová, Vejvodová, p. as. Hovorková, p. Srb) 

21. září vyhlášen den volna (z organizačních důvodů - pořádání celodenního semináře – 

školení k bezpečnosti práce se složkami IZS pro všechny zaměstnance školy), 

rodičům nabídnuta možnost školní družiny v náhradních prostorech (DDM 

Blatná) - platí pro všechny žáky školy 

22. září Ekologická pohádka (CKVB) - 1. - 3. třídy (zdarma) 

Podzimní atletika (atletické závody organizované ZŠ T. G. Masaryka Blatná, 

Stadion Blatná) - soutěží z 2. stupně (p. uč. Šafr) 

26. září Měsíc náborů 2017 v Blatné (Fotbalový stadion Blatná) - II. A, B, III. A 

(p. uč. Fialová, Motyková, Tvrdá I.) 

29. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. B (p. uč. Karlíková) 
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Datum Akce 

5. října Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B 

(p. uč. Novotná L., Karlíková) 

10. října Úřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - 

IX. B (p. uč. Komrsková) 

12. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice od 15:00 hodin  

- Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně) 

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

23. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná)  

- 1. stupeň (konec vyučování dle rozpisu) 

prezentace práce Policie ČR - 1. a 2. stupeň 

24. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Černá, Vanduchová) 

25. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná)  

- 2. stupeň (konec vyučování dle rozpisu) 

účast žákovského parlamentu na REGIONÁLNÍ KONFERENCI 

ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ (organizuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná) - 

členové žákovského parlamentu (p. uč. Tvrdá T.) 

31. října Den naruby (tematický den v oblékání - ženy jako muži, muži jako ženy)  

- vyhlásil žákovský parlament 

1. listopadu Úřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - 

IX. A (p. uč. Černá) 

2. listopadu Webinář HIV pro školy (Červená stužka) - 8. a 9. ročník 

7. listopadu Bezpečnost na internetu pro žáky (paní starostka Malečková, preventista PČR 

p. Tůma)- 5. třídy 

Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini 

8. listopadu pedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí 

Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini 

9. listopadu třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd) 

Volby do Školské rady (z řad zákonných zástupců) - 7:00 - 15:30 
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Datum Akce 

Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, 

preventista PČR p. Tůma 

10. listopadu Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini 

13. listopadu Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Voborníková, 

Lojdová) 

15. listopadu Florbal (okresní kolo) - družstvo 5. ročník (p. uč. Šafr) 

Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Kadet 

23. listopadu Staré řecké báje a pověsti (divadelní představení, Sokolovna Blatná)  

- 2. stupeň 

27. listopadu Karlův most, vánoční projížďka parníkem po Vltavě (exkurze) - III. A, B 

(p. uč. Tvrdá I. Karbanová) 

29. listopadu Křest knihy Jiřího Sekery - Architekt Karel Fiala (slavnostní křest knihy 

s autogramiádou, organizuje CKVB) - od 17:00 hodin 

30. listopadu Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B 

(p. uč. Tvrdá I., Karbanová) 

1. prosince Čertovské zastavení (akce SRPŠ, ŠD) - vystoupení 1. a 3. tříd, prodejní tvořivé 

dílny, improvizovaná kavárnička 

5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd 

Cesta kolem světa (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná)  

- 5. třídy (p. uč. Lojdová, Voborníková) 

Spuštění Školního programu 

6. prosince Florbalový turnaj (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo 7. ročník 

(p. uč. Šafr) 

Návštěva SOŠ Blatná (prezentace školy, studijních oborů, aktivity pro žáky)  

- 9. třídy (p. zást. Michalová, p. uč. Vanduchová) 

12. prosince Vánoční beseda - zvyky, tradice (program dětského oddělení Městské knihovny 

v Blatné) - II. A, B (p. uč. Fialová, Motyková) 

13. prosince Mladý chemik (2. kolo, Praha) - soutěžící (p. uč. Karešová) 

15. prosince Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná)  

- přihlášené třídy 



9 

Datum Akce 

18. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. a 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin 

(dopolední zkouška od 10:00) 

19. prosince Cesta do Betléma (vystoupení pro rodiče) - IV. C (p. uč. Srbová) 

20. prosince koncert ZUŠ - V. A, B, VII. B, VIII. B 

21. prosince Cesta do Betléma (vystoupení pro 1. třídy) - IV. C (p. uč. Srbová) 

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

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

24. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí 

Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící Z5, Z9 

(p. uč. Šafaříková, Voborníková) 

29. ledna Olympiáda v ČJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Schmidová) 

31. ledna filmové představení (Sokolovna Blatná) - Pat a Mat ve filmu (1. - 4. třídy), Po 

strništi bos (5. - 9. třídy) 

1. února Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná)  

- V. A, B, VII. A, VIII. B 

2. února Školní ples (akce organizovaná SRPŠ, KCAŽ Blatná) 

6. února Konverzační soutěž v NJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící 

(p. uč. Vanduchová) 

8. února Konverzační soutěž v RJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.) 

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

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

13. února Konverzační soutěž v AJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Polívková) 

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

To je zákon, kámo! (navazující beseda na akci Protidrogový vlak) - 9. ročník 

16. února dm preventivní program „Veselé zoubky“ (společnost dm drogerie markt s.r.o.) 

- 1. třídy (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 
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Datum Akce 

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

22. února Pověsti pro štěstí (divadelní představení SemTamFór, Sokolovna Blatná) - 

1. stupeň 

27. února 1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum 

Blatná) - VIII. B (p. uč. Kubíková) 

Mladý chemik (3. praktické kolo, Praha) - postupující soutěžící (p. uč. Karešová) 

28. února 1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum 

Blatná) - IX. B (p. uč. Komrsková) 

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

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

1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum 

Blatná) - VII. A (p. uč. Komrsková) 

16. března Matematický klokan (celostátní soutěž) – soutěžící 

Velikonoce (program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - I. B 

(p. uč. Kotšmídová) 

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

(p. uč. Komrsková) 

Velikonoce (program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - I. A 

(p. uč. Chvostová) 

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

Dětská scéna recitace (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící mladší kategorie 

(p. uč. Kuparová) 

22. března Memento (preventivní program, KCAŽ Blatná) - 8. a 9. ročník 

23. března Velikonoční jarmark (akce SRPŠ, ŠD) - vystoupení 2. a 4. tříd, prodejní tvořivé 

dílny, improvizovaná kavárnička 

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

a program pro budoucí prvňáčky) - 15:00 

27. března Matematická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící 

(p. uč. Šafaříková) 
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Datum Akce 

28. března Techmánie Plzeň (exkurze) - VII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr) 

5. dubna třídní schůzky (IV. C) 

6. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin) 

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

9. dubna Hodina moderní chemie (organizuje Vysoká škola chemicko-technologická 

Praha) - 8. a 9. ročník 

10. dubna Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 2. stupně 

(p. uč. Šafr) 

11. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí 

12. dubna Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 1. stupně 

(p. uč. Voborníková) 

Vybíjená (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Tvrdá T.) 

Korunka (finanční soutěž Datakabinetu) - předání odměny vítězné třídě (VIII. A - 

pod vedením p. uč. Šafaříkové) a dalším zúčastněným třídám (V. A – p. uč. 

Lojdová, V. B - p. uč. Voborníková, IV. C - p. uč. Srbová, VIII. B - 

p. uč. Šofrová) 

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

kategorie D (p. uč. Karešová) 

třídní schůzky (1. - 8. třídy, kromě IV. C) 

16. - 20. dubna Environmentální pobyt (CEV Stožec) - IV. C (p. uč. Srbová, p. zást. Michalová) 

17. dubna Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie Z6, Z7, 

Z8 (p. uč. Šafaříková)Výsledky soutěží 

třídní schůzky (9. ročník) 

18. dubna Den Země (přírodovědná soutěž družstev, Strakonice) - soutěžní družstva 

(p. uč. Karešová, Šofrová) 

20. dubna Minifotbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr) 

Pyžamový den (tematický den) - vyhlášeno žákovským parlamentem 
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Datum Akce 

23. dubna Den s ornitologem (environmentální program ke Dni Země) - V. A, B 

(p. uč. Voborníková, Lojdová) 

24. a 26. dubna Cvičný požární poplach - nácvik evakuace školy pro případ požáru 

26. - 27. dubna Totalita a 21. srpen (projekt) - IX. B 

30. dubna vyhlášen den volna (z organizačních důvodů), rodičům nabídnuta možnost školní 

družiny - platí pro všechny žáky školy 

2. května Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo 

6. a 7. ročníku (p. uč. Šafr) 

3. května McDonald 's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie II. 

(p. uč. Voborníková) 

Vietnam (zeměpisný program, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň 

3. - 4. května Historiáda (Železný Brod) - 4 soutěžící (p. uč. Komrsková) 

4. května McDonald 's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie I. 

(p. uč. Tvrdá I.) 

Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Jindřichův Hradec) - postupující družstvo 

8. a 9. ročník (p. uč. Šafr) 

7. května vyhlášen den volna (z organizačních důvodů), rodičům nabídnuta možnost školní 

družiny - platí pro všechny žáky školy 

9. května Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící kategorie starších žáků 

Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo  

1. - 3. ročník (p. uč. Voborníková) 

10. května Mauthausen (exkurze do koncentračního tábora) - 9. ročník (p. uč. Komrsková, 

Princová) 

11. května návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. A, B (p. uč. Fialová, 

Motyková) 

14. května Cvičení mimořádné události ve škole (projekt Jihočeského kraje) 

16. května Májový běh (SOU Blatná) -přihlášení žáci 

18. května Etiketa a školní řád (preventivní program) - II. A, B 
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Datum Akce 

Etiketa stolování (preventivní program) - 6. a 7. ročník 

McDonalds 'Cup (krajské kolo, Písek) - postupující družstvo 1. kategorie 

(p. uč. I. Tvrdá) 

21. května Fotografování tříd - 2. stupeň 

Než užiješ alkohol, užiješ mozek (preventivní program) - 6. a 7. třídy 

22. května Fotografování tříd - 1. stupeň 

23. května Atletická všestrannost (školní kolo, Blatná) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. I. Tvrdá) 

25. května Techmánie Plzeň (exkurze) - 8. třídy (p. uč. Kubíková, Polívková) 

28. května Pythagoriáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie 5. - 8. tříd 

29. května návštěva soudního jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. A (p. uč. Černá) 

31. května Hodina moderní chemie (organizuje Vysoká škola chemicko-technologická 

Praha) - 8. a 9. ročník 

1. června Den dětí (akce v Rekreačním areálu Blatná, CKVB) - pomoc žáků 2. stupně, účast 

oddělení ŠD 

4. června návštěva soudního jednání (Okresní soud Strakonice) IX. B (p. uč. Vanduchová) 

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

pro veřejnost od 10:00 (druhá zkouška) a od 16:00 hodin (odpolední vystoupení) 

8. června 
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. A, B 

(p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 

11. - 13. června Mladý chemik (republikové finále) - postupující žákyně (p. uč. Karešová) 

12. června návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A, B, (p. uč. Fialová, 

Motyková) 

13. června JET (exkurze) - 9. ročník (p. uč. Šofrová, Černá) 

koncert ZUŠ (ZUŠ Blatná) - II. A, B, III. A 

13. - 15. června Návštěva partnerské školy ve Važci - přihlášení žáci, pedagogický dohled, 

zástupci Města Blatná 
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Datum Akce 

15. června Alenka v říši divů (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - 

přihlášené třídy 

18. června Softbalový turnaj (družstva 6. - 9. r. ZŠ, hřiště při SOŠ Blatná) - organizátoři 

p. zást. Michalová, p. uč. Šafr 

třídní schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd - od 15:00 

19. června Atletická všestrannost (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící z 1. stupně 

(p. uč. Tvrdá I.) 

20. června návštěva Rekreačního areálu Blatná - IV. B (p. uč. Kuparová) 

pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí 

závěrečné prezentace žáků 9. tříd 

21. června návštěva MŠ Šilhova - I. B (p. uč. Kotšmídová) 

25. června Branná soutěž (IZS) - družstva 3. - 9. tříd 

27. června vydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 

(obřadní síň od 9:00, 9:30) 

28. - 29. června ředitelské volno (organizační důvody - vzdělávání pedagogů, rekonstrukce podlah 

učeben) 

Výlety 

Datum Akce 

24. - 25. května CEV Horažďovice (školní výlet) - III. B (p. uč. Karbanová, p. vych. Mašková) 

29. května Zeměráj Kovářov (školní výlet) - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Kuparová) 

30. května Jumparéna Praha (školní výlet) - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) 

6. - 8. června Ostrý (školní výlet) - III. A (p. uč. Tvrdá I., Motyková) 

8. června Hadí (školní výlet) - VIII. B (p. uč. Polívková) 

11. června Hopsárium (školní výlet) - 1. a 2. ročník (p. uč. Chvostová, Kotšmídová, Fialová, 

Motyková) 

18. června Hadí (školní výlet) - VI. B (p. uč. Vejvodová) 
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19. června 

Jumparéna Praha, exkurze Praha (školní výlet) - VIII. A (výhra ze soutěže 

Korunkový král), VIII. B (p. uč. Kubíková, Šafaříková, Polívková, p. zást. 

Michalová) 

20. června Jumparéna Praha (školní výlet) - VII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr) 

21. června Rafty Sušice (školní výlet) - IX. B (p. uč. Komrsková, p. as. Hovorková) 

22. června Offpark Sušice a rafty Sušice (školní výlet) - IX. A (p. uč. Černá, Šofrová) 

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

čtvrtek (několik mimořádných termínů v úterý) 5. 9. 2017 – 12. 12. 2017 (IV. A, B) a 30. 11. 

2017 – 8. 2. 2018 (III. A, B) 

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

10. – 17.  2. 2017 (v letošním roce se se 7. třídami LVVZ zúčastnili i třídní učitelé pro podporu 

jejich spolupráce s třídními kolektivy, což bylo velmi pozitivně hodnoceno žáky, rodiči 

i pedagogy) 

- pro sociální gramotnost žáků a prevenci sociálně-patologických jevů v třídních kolektivech byly 

zavedeny adaptační pobyty žáků při přechodu na 2. stupeň (18. – 20. září 2017 - VI. A, B). 

Z důvodu problémů v třídních kolektivech v loňském školním roce byl zorganizován adaptační 

pobyt i v 7. ročníku (13. – 15. září 2017). 

- protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Mgr. Jana Komrsková. Škola má zpracovaný Školní 

minimální program. Je zaměřen nejen na dostatečnou informovanost žáků o nebezpečí drog, ale 

také na akce, které mají žákům ukázat smysluplné trávení volného času. 

- škola byla zapojena do projektu Jihočeského kraje pro řešení mimořádných událostí ve škole, 

v rámci kterého proběhlo školení všech pracovníků pro řešení mimořádné události ve škole 

(21. září 2017), školení první pomoci všech zaměstnanců pod záštitou ZZS České Budějovice 

(3. října 2017), vlastní nácvik se žáky (14. května 2018). Všechny akce byly zabezpečeny prvky 

IZS (ZZS České Budějovice, PČR Jihočeského kraje, Městská policie Blatná) 

- BESIP – touto oblastí byl pověřen p. učitel Miroslav Šafr 

- ředitelka školy vyhlásila podle § 24 zákona 561/2004 volné dny a to: 21. září 2017, 

30. dubna 2018, 7. května 2018, 28. a 29. června 2018 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

kroužky:  
čtenářský 

dramatický  

dovedné ruce  

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

Datum Akce Organizující vychovatelka/y 

27. září Běh na 50 metrů (závody)  
p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 

Kortusová, Hrubá 

10. října Sladovna Písek p. vych. Mašková, Rybová 

18. října Posvícenské tradice p. vych. Mašková  

20. října Posvícenské tradice p. vych. Kulhová, Hrubá 

24. října Posvícenské tradice p. vych. Kortusová 

1. prosince Čertovské zastavení (akce SRPŠ, ŠD) - 

vystoupení 1. a 3. tříd, prodejní tvořivé 

dílny, improvizovaná kavárnička 

p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 

Kortusová, Hrubá 

3. prosince Adventní trhy´(dramatický kroužek) p. vych. Kulhová 

19. prosince Vánoční besídka p. vych. Rybová  

20. prosince Vánoční besídka p. vych. Mašková, Kortusová, Hrubá  

21. prosince Vánoční besídka p. vych. Kulhová  

17. ledna Sladovna Písek p. vych. Mašková, Kulhová 

7. února 
Skok do 2. pololetí 

p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 

Kortusová, Hrubá 

9. února Maškarní rej  p. vych. Rybová 

12., 15. února Vystoupení v MŠ (dramatický kroužek) p. vych. Kulhová 

16. února Maškarní rej  p. vych. Mašková, Hrubá 

2. března Maškarní rej  p. vych. Kulhová  

14. března Sladovna Písek  p. vych. Mašková, Kulhová 

16. března Maškarní rej p. vych. Hrubá  

23. března Velikonoční jarmark (akce SRPŠ, ŠD) - 

vystoupení 2. a 4. tříd, prodejní tvořivé 

dílny, improvizovaná kavárnička 

p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 
Kortusová, Hrubá 

10. května Komunitní centrum aktivního života 

(dramatický kroužek) 
p. vych. Kulhová 
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Datum Akce Organizující vychovatelka/y 

4., 11. května Diskotéka p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová 

1. června Den dětí (akce v Rekreačním areálu Blatná, 

CKVB) - pomoc žáků 2. stupně, účast 

oddělení ŠD 

p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 
Kortusová, Hrubá 

11. - 13. června Kadov (výlet ŠD)  p. vych. Mašková, Kulhová 

25. června 
Závěrečná slavnost  

p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 

Kortusová, Hrubá 

 

- 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 pod vedením paní učitelky Terezy Tvrdé 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

- viz. tabulky 2 

- pedagogický kolektiv tvořilo:  

Pedagogičtí pracovníky Fyzicky Přepočtení 

vyučující 29 26,948 

vychovatelky 5 3,990 

asistent pedagoga 3 1,500 

speciální pedagog 1 0,700 

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

2018 úspěšně dokončil studium)  

- na základě doporučení ŠPZ – 3 asistenti pedagoga a speciální pedagog  

- 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 

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 vyšší kola) 

Matematická olympiáda 

kategorie Z5 

7. - 10. místo Klásková Kateřina (V. B) 

18. - 26. místo Hanousek David (V. A) 

Stichenwirth Petr (V. B) 

29. - 31. místo Uldrichová Tereza (V. B) 

32. - 34. místo Hodková Michaela (V. A) 

kategorie Z6 

2. místo Bejčková Karolína (VI. B) 

12. místo Baťka Vojtěch (VI. A) 

kategorie Z7 

5. místo Flandera Štěpán (VII. A) 

kategorie Z9 

1. - 2. místo Piklová Aneta (IX. B) - postup do krajského kola 

5. - 7. místo Korbel Adam (IX. A) 

KRAJSKÉ KOLO 

13. místo Piklová Aneta (IX. B) 

Matematický klokan 

Cvrček 

OKRESNÍ VYHODNOCENÍ 

1. místo Čanda Tomáš (III. B) 

KRAJSKÉ VYHODNOCENÍ 

1. místo Čanda Tomáš (III. B) 

CELOSTÁTNÍ VYHODNOCENÍ 

1. místo Čanda Tomáš (III. B) 

Dějepisná olympiáda 

2. místo Míková Karin (IX. A) – postup do krajského kola 

10. místo Řehoř Zbyněk (IX. A) 

23. místo Velek Ondřej (IX. A) 

KRAJSKÉ KOLO 

6. místo Míková Karin (IX. A) 

Chemická olympiáda 

kategorie D 

3. místo Piklová Aneta (IX. B) - postup do krajského kola 

6. místo Korbel Adam (IX. A) - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 

13. místo Piklová Aneta (IX. B) 

24. místo Korbel Adam (IX. A) 
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Mladý chemik 

2. kolo (teoretická část) 

1. místo Piklová Aneta (IX. B) - postup do 3. kola (praktická část) 

66. - 70. místo Korbel Adam (IX. A) 

3. kolo (teoretická část) 

1. místo Piklová Aneta (IX. B) - postup do republikového finále 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE 

3. místo Piklová Aneta (IX. B)  

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

kategorie II. A 

4. místo Panec Oskar (IX. B) 

Konverzační soutěž v německém jazyce 

kategorie II. A 

8. místo Míková Karin (IX. A) 

11. místo Korbel Adam (IX. A) 

Konverzační soutěž v ruském jazyce 

kategorie II 

2. místo Vaňáčová Lucie (VII. B) 

3. místo Soukupová Sára (VII. A) 

5. místo Fiřt David (VII. B) 

kategorie III 

10. - 13. místo Chodová Adriana (IX. A) 

Kosíková Leontýna (IX. A) 

Zeměpisná olympiáda 

kategorie A 

3. místo Bejčková Karolína (VI. B) 

kategorie B 

1. místo Flandera Štěpán (VII. A) - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 

8. místo Flandera Štěpán (VII. A) 

kategorie C 

6. místo Kolár Jan (IX. A) 

Olympiáda v českém jazyce 

kategorie I. 

10. místo Míková Karin (IX. A) 

15. místo Bejčková Adéla (VIII. B) 
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Pythagoriada 

kategorie 5. ročník 

účast Hodková Michaela (V. B) 

kategorie 6. ročník 

účast Bejčková Karolína (VI. B) 

Sitter Radek (VI. A) 

kategorie 7. ročník 

2. místo Antoš Jan (VII. B) 

účast Řehoř Jan (VII. B) 

Flandera Štěpán (VII. A) 

kategorie 8. ročník 

2. místo Kolár Jan (VIII. A) 

Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" 

I. kategorie 

účastníci Korousová Silvie (III. B) 

Čanda Tomáš (II. B) 

II. kategorie 

účastníci Štěrbová Erika (IV. C) 

Stichenwirth Petr (V. B) 

Účast ve sportovních soutěžích (okresní a vyšší kola) 

Florbal 

6. a 7. třídy 

OKRESNÍ KOLO 5. místo 

8. a 9. třídy 

OKRESNÍ KOLO 6. místo 

Hokejbal proti drogám 

1. - 3. třídy 

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 2. místo 

4. a 5. třídy 

OKRESNÍ KOLO 3. místo 

5. místo 

6. a 7. třídy (chlapci) 

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 2. místo 

8. a 9. třídy (chlapci) 

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 3. místo 

8. a 9. třídy (dívky) 

OKRESNÍ KOLO 2. místo 

Halová kopaná 

OKRESNÍ KOLO 3. místo 
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McDonald's 

4. a 5. třídy 

OKRESNÍ KOLO 4. místo 

1. a 3. třídy 

OKRESNÍ KOLO 1. místo - postup do krajského kola 

KRAJSKÉ KOLO 4. místo 

Vybíjená 

OKRESNÍ KOLO 3. místo 

Lehkoatletická všestrannost 

1. místo Brynda Martin 

1. místo Pojer Michal 

2. místo Strnadová Natálie  

2. místo Hanzlíková Tereza 

3. místo družstvo 1. stupně 

Pohár rozhlasu 

Kategorie: mladší žáci 

1. místo Fiřt David (VII. B) - běh na 60m 

3. místo Krejčí David (VII. B) - běh na 60m 

4. místo chlapecké družstvo 

Kategorie: mladší žákyně 

3. místo štafetové dívčí družstvo - 4 x 60m 

4. místo dívčí družstvo 

Účast v ostatních soutěžích 

Historiáda 

17. místo družstvo 2. stupně 

Pangea (matematická soutěž) 

Republikové finále 

14. místo Flandera Štěpán (VII. A) 

Korunkový král (celostátní soutěž ve finanční gramotnosti - Datakabinet) 

1. místo třída VIII. A (pod vedením paní učitelky H. Šafaříkové) 

výhra 13 318,- Kč na třídní výlet 

Příroda Blatenska - Filmové toulky Blatenskem (výtv. soutěž) 

1. místo Zemanová Lucie (I. A) 

Slavík Jan (II. B) 

2. místo Hodková Michaela (V. B) 

Koblihová Eliška (VI. A) 

Šafaříková Tereza (VIII. B) 

Bejčková Adéla (VIII. B) 

3. místo Kolář Jakub (I. B) 

Bubrle Matěj (III. B) 

Kučerová Nela (VI. A) 

Jiřincová Klára (VI. A) 

čestné uznání Týc Jiří (I. B) 
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Florbal 

4. a 5. třídy 

OKRESNÍ KOLO 2. místo 

 

Vzdělávání pedagogů 

- p. uč. Olga Vejvodová si rozšiřovala aprobaci o další předmět - AJ (ZČU PF Plzeň) – úspěšně 

ukončila studium  

- p. uč. Lucie Novotná si rozšiřovala aprobaci o další předmět - AJ (ZČU PF Plzeň) – úspěšně 

ukončila studium  

- p. uč. Veronika Šofrová si rozšiřovala aprobaci o další předmět - fyzika (JČU České Budějovice) 

– studium nedokončila  

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

(JČU České Budějovice) 

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

- pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

01. 09. 2017 
Srbová Marcela 

Karešová Petra 

Školní systemické 
konstelace - sebeúcta 

727/2017-1-209 
České 

Budějovice 

21. 09. 2017 všichni zaměstnanci 
Řešení mimořádné události 
ve škole 

(Projekt Jihočeského 
kraje, IZS) 

Blatná 

03. 10. 2017 
všichni zaměstnanci 
kromě vychovatelek ŠD 

Školení první pomoci 
(Projekt Jihočeského 

kraje, IZS) 
Blatná 

18. 10. 2017 Michalová Martina 
STOP šikaně ve škole – 
nový souboj s nešvarem 

--- 
České 

Budějovice 

30. 10. 2017 Krapsová Jana 
Datové schránky v praxi 
školy 

MSMT-14452/2017-
1-660 

České 
Budějovice 

3. - 4. 11. 2017 Komrsková Jana Topografie teroru 
MSMT-15621/2016-

1-534 

Lidice, 
Terezín, 

Německo 

22. 11. 2017 Michalová Martina 
Kyberšikana – jak ji 
rozpoznat a řešit 

----- Praha 

8. 12. 2017 Rybová Jaroslava Reedukace SPU 
MSMT-409/2017-2-

49 
Strakonice 

13. 9. 2017 – 
15. 1. 2018 

Chvostová Ivana 

Kotšmídová Eva 

Srbová Marcela 

Tvrdá Iva 

Čteme s nečtenáři a učíme je 

kriticky myslet – rozšířený 
pokračovací kurz 

MSMT 45689/2015-
1-89 

Písek 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

15. 3. 2018 
Motyková Lenka 

Tvrdá Iva 
Učím (se) rád v 1. třídě 

MSMT-886/20017-1-
132 

Příbram 

14. 2. 2018 

20. 3. 2018 
Mašková Kamila 

Personální řízení škol 
a školských zařízení 

MSMT 861/2017-2-
45 

Praha 

16. 3. 2018 Michalová Martina Bakaláři pro vedení školy 
MSMT- 15548/2015-

1-522 
Praha 

5. 4. 2018 Klečková Magdalena 
Matematika názorně nejen 
pro žáky s dyskalkulií 

15731/2016-2-455 Praha 

20. 4. 2018 Michalová Martina Bakaláři pro vedení školy 
MSMT- 15548/2015-

1-522 
Praha 

22. 4. 2018 Schmidová Jana 

Sdílená imaginace – 
přípravný seminář 

k 16. celostátní přehlídce 

výtvarných prací dětí a 
mládeže 

1062/2018-1-113 Praha 

22. 5. 2018 
Šafr Miroslav 

Tvrdá Tereza 

Netradiční a zážitkové hry 
v TV 2 

MSMT-28223/2017-
1-1128 

České 
Budějovice 

28. 6. 2018 
všichni pedagogičtí 
pracovníci 

Vedení třídnických hodin --- 
Vrbno 

(společnost 
DO SVĚTA) 

13. – 17. 08. 

2018 
Schmidová Jana Krajinářský kurz 

MSMT-13702/2017-

1-625 
Čachrov 

- 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 

- 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 akce „Prvňáčkem na zkoušku“ a „Půjdem 

spolu do pohádky“ 

- 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“ 
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g) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

- viz tabulka 6 

 ČŠI neprovedla ve školním roce 2017/2018 žádné šetření  

- přehled kontrol: 

 MěÚ Blatná - veřejnosprávní kontrola (kontrola hospodaření se svěřeným majetkem 

a poskytnutými prostředky (rok 2016 a současný stav) – 27. 9. 2017 - bez závad 

 OHS Strakonice – kontrola školní jídelny (povinnosti stanovené nařízením EP a rady ES) - 

10. 10. 2017 (bez závad) 

 MěÚ Blatná - veřejnosprávní kontrola (kontrola hospodaření se svěřeným majetkem 

a poskytnutými prostředky (rok 2017 a současný stav) – 04. 06. 2018 (bez závad) 

 VZP Strakonice – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného - 26. 06. 2018 (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. 2017 celkem v Kč (od zřizovatele): 3 591 000,00 

 Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč: 5 501 573,00 

 Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč: 1 910 573,00 

 Hospodářský výsledek: 2 385,00 

- čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující 

 

- dary celkem  25 000,00 

i) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

- protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Jana Komrsková. Škola měla zpracovaný Minimální 

preventivní program. 

Ukazatel 
Poskytnuto  

k 31 12. 2017 

Použito  

k 31. 12. 2017 

Přímé náklady na vzdělávání celkem 19 337 165,00 19 337 165,00 

- z toho: a) platy 13 842 757,00 13 842 757,00 

               b) OON 20 000,00 20 000,00 

               c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 5 474 408,00 5 474 408,00 

Navýšení 2017  529 811,00 529 811,00 

Leifheit s.r.o. Blatná  5 000,00 

Trustsofts a.o. Praha  20 000,00 
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j) Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů 

- pokračovala mezinárodní spolupráce se ZŠ s MŠ ve Važci – návštěva našich žáků a pedagogů – 

13. – 15. června 2018; společný projekt „Kalendář 2019“, příprava nového projektu „Řemesla 

regionu“ 

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 10 000,00 

MěÚ Blatná Podpora mezinárodní spolupráce 70 000,00 70 000,00 

Jihočeský kraj Podpora práce s dětmi a mládeží 

(mimo oblast sportu) - 

Dovybavení školního klubu 

herními prvky 

5 584,00 22 000,00 

Jihočeský kraj Podpora sportu: Dovybavení 

tělocvičny ZŠ J. A. Komenského 

35 000,00 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 


