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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 15minutové, polední přestávka je nejméně 50minutová, 

odpolední vyučování je v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek, nejdéle do 1610 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 

- ve školním roce byla provedena první etapa opravy vodovodních a kanalizačních rozvodů, 

instalace LED osvětlení do dvou učeben, renovace herního prvku na školním dvoře (domeček), 

renovace podlahy ve školní družině, oprava a sanace omítek ve skladech školní kuchyně 

- 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 nápojů dle pamlskové vyhlášky 

b) čajem ve várnicích 

- v letošním roce se škola zapojila do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ – všem žákům 

bylo 1x týdně předáváno mléko (mléčný výrobek) a 1x týdně ovoce (zeleniny, šťávy) 

- byl využíván Školní program (portál pro evidenci bezhotovostních žákovských plateb za školní 

akce a pomůcky, poplatků za školní družinu) 

- žáci využívali možnost zakoupení zvýhodněného průkazu ISIC-školák, který poskytuje výhody 

v mnoha oblastech (sport, knihy, občerstvení, kultura, …) 

- 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 

http://www.skolniprogram.cz/login
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- nepovinné předměty:  

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

 – ve školním roce jsme realizovali následující projekty: 

Měsíc 

realizace 

Třída/ 

ročník 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

Září II. A 
Ivana 

Chvostová 
Rodina  

ČJ, VV, M, 

Prvouka, PV 

Říjen I. A Iva Tvrdá Jsme Češi – vlajka, stát, lípa (prvotní seznámení) ČJ, VV 

Říjen I. B 
Marcela 

Karbanová 

100 let založení ČSR – státní znak (význam znaku 

lva), Pověst o Bruncvíkovi a video O Bruncvíkovi, 

státní hymna (Karel Strakatý) 

ČJ, VV, M, 

Prvouka, čtenářská 

gramotnost, HV 

Říjen 
II. A  

II. B 

Ivana 

Chvostová 

Eva 

Kotšmídová 

100. výročí založení ČSR- vznik ČSR, osobnost 

prvního prezidenta, státní symboly (hymna, vlajka, 

státní znak), Pověst o Bruncvíkovi (malba, čtení, 

práce ve skupinách) 

ČJ, M, PV, VV, 

Prvouka, HV, 

čtenářská 

gramotnost 

Říjen III. A Jana Fialová 
Návrat do naší minulosti – pověsti, státní vlajka 

a hymna (skupinová práce, frontální práce) 

ČJ, HV, VV, 

Prvouka, čtenářská 

gramotnost 

Říjen III. B 
Lenka 

Motyková 

Návrat do naší minulosti – pověsti (O Bruncvíkovi), 

státní hymna a vlajka 

ČJ, HV, VV, 

Prvouka, čtenářská 

gramotnost 

Říjen IV. A 
Zdeňka 

Lojdová 

Státní symboly – vlajka, malý státní znak, hymna, 

Pověst o Bruncvíkovi, Karel I., T. G. Masaryk 

(důležitá data a události, ostatní státní symboly) 

M (geometrie), 

VV, Vlastivěda, 

ČJ, informační 

a čtenářská 

gramotnost 

Říjen IV. B 
Pavla 

Voborníková 

100 let republiky – plakát o uplynulých 100 letech  
1) Zápis události, která se stala v minulých 100 letech 

2) Záznam osobnosti 

3) Doplňovací záznam o událostech 28. 10. 1918 

4) Test o naší republice 

Výklad a doplňovací hry na interaktivní tabuli 

Vlastivěda, ČJ, M, 

VV, PV, 

informační 

gramotnost 

Říjen V. A 
Jiřina 

Karlíková 

100 let ČSR – přednáška p. Petra Chlebce (život 

za první republiky a 1. světová válka), kvíz ke 

vzniku republiky, škola za první republiky (psaní 

a předměty), státní symboly (historie, rýsování) 

ČJ, M, VV, 

Vlastivěda, 

Informatika, 

čtenářská 

a informační 

gramotnost,  

Říjen V. B 
Tereza 

Kuparová 

Vznik ČSR – přednáška p. Chlebce (život za první 

republiky a 1. světová válka), škola za první republiky 

(psaní a předměty), historická filmotéka, tvorba 

koláže (skupinová práce), státní symboly 

ČJ, M, Vlastivěda, 

VV, Informatika, 

čtenářská 

gramotnost, 

mediální 

gramotnost 
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Měsíc 

realizace 

Třída/ 

ročník 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

Říjen V. C 
Marcela 

Srbová 

Já a moje vlast – historická událost, státní znaky 

a jejich využití (práce ve skupinách, drhání náramků 

v národních barvách, rýsování vlajky, vědomostní 

kvíz) 

M (geometrie), ČJ, 

HV, PV, 

Vlastivěda, 

čtenářská, sociální 

a informační 

gramotnost 

Říjen 2. stupeň 
vyučující 

2. stupně 

100. výročí založení ČSR - práce ve skupině, 

spolupráce s Muzeem Blatná, stanoviště, soutěž 

družstev 

ČJ, Př, D, Z, 

Informatika, VV, 

PV, mediální 

výchova, 

informační, 

mediální 

a čtenářská 

gramotnost 

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

SVP ve Strakonicích 

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

zrealizována návštěva žáků a pedagogů z partnerské školy ZŠ s MŠ Važec (Název projektu: 

Návštěva žáků ZŠ s MŠ Važec v roce 2019, Podopatření: Mezinárodní spolupráce) 

- díky realizaci dotačního programu Jihočeského kraje „Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta“ 

absolvovala třída V. C environmentální týdenní pobyt v SEV Stožec (Název projektu: Podpora 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ J. A. Komenského Blatná, Podopatření: 

Cílená podpora EVVO ve školách) 

- využili jsme podpory Jihočeského kraje – testování čtenářské a matematické gramotnosti 

v 8. ročníku před přípravou na přijímací řízení (SCIO) 

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

a zástupci z partnerské obce Važec navštívili Blatnou; důvodem návštěvy bylo předání námi 

vypracovaného projektu „Řemesla regionu“ a domluvení naší následující návštěvy ve Važci, kde 

dojde k převzetí jejich vypracované verze projektu a dohodě na novém projektu 

- na základě doporučení ŠPZ byla zajištěna podpora asistentů pedagoga (pět částečných úvazků) 

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 12 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  

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

inkluze) a p. uč. Marie Vanduchová (výchovná poradkyně pro 2.  stupeň, kariérové poradenství), 

měly pro svou činnost zpracovaný podrobný celoroční plán; velmi kladně byla hodnocena 
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spolupráce s ÚP ve Strakonicích; pracovnice tohoto úřadu informovaly rodiče žáků 9. tříd o stavu 

a trhu práce 18. 10. 2018, žáci 9. tříd absolvovali na ÚP ve Strakonicích profesní testy 

- byla navázána spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, která rozšířila podporu našich 

vycházejících žáků prostřednictvím exkurzí do významných podniků 

- 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 

3. září Zahájení školního roku 2018/2019 

5. září 
třídní schůzka (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, 

elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.) – VII. A 

6. září 
třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, 

elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.) - VI. A, B, V. C 

11. září 

 

 

přivítání prvňáčků v ředitelně školy - I. A, B 

návštěva dětského oddělení návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná – II. A 

(p. uč. Chvostová) 

12. září 
třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, 

elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.) - V. B, III. B, IV. A, B, VIII. A 

13. září 
třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, 

elektronická žákovská knížka, LVVZ) - IX. A V. A, VII. B, VIII. B, IX. B 

10. - 12. září 
adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, 

Tvrdá T., Černá, p. Srb) 

18. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná – III. B (p. uč. Motyková) 

19. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná – III. A (p. uč. Fialová) 

20. září 
SportShow 2018 (sportovní akce se dnem otevřených dveří – SOŠ Blatná) - přihlášené 

třídy 

3. října Podzimní atletika (ZŠ TGM Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr) 

4. října Dravci (Zeyferus, ukázka, Stadion Blatná) - 1. a 2. stupeň 

9. října Muzeum Blatná – II. A (p. uč. Chvostová) 

11. října Den moderní techniky (SOU Blatná) - přihlášené třídy 
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Datum Akce 

 

 
Muzeum Blatná – II. B (p. uč. Kotšmídová) 

12. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 1. stupeň 

15. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 2. stupeň 

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

18. října 

 

 

třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - 

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

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

19. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 6. ročník hoši (p. uč. Lojdová) 

22. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 7. ročník hoši (p. uč. Vanduchová) 

23. října 

Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně) 

Bezpečnost na internetu – preventivní program pro žáky V. C (p. starostka 

K. Malečková, p. preventista PČR M. Tůma) 

25. října 

 

 

100. výročí ČSR – projektový den III. A (p. uč. Fialová) 

Beseda ke vzniku ČSR - V. A (p. Petr Chlebec, historik a dokumentátor Muzea Blatná) 

26. října 

 

 

 

 

100. výročí ČSR – projektový den 2. stupně (spolupráce s Muzeem Blatná) 

100. výročí ČSR – projektový den tříd 1. stupně (třídní učitelky) 

výlov rybníka Labuť – III. A (p. uč. Fialová) 

1. listopadu 
Beseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. A 

(p. uč. Vanduchová) 

2. listopadu 
Beseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. B 

(p. uč. Vanduchová) 

5. - 16. listopadu 
Bobřík informatiky (školní kolo soutěže) - žáci navštěvující výuku informatiky 

5. - 9. ročník 

6. listopadu návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná – III. A (p uč. Fialová) 

9. listopadu 
Český Honza (divadelní představení, Divadlo Příbram) - V. A, B, C (p uč. Karlíková, 

Kuparová, Srbová) 

12. listopadu 
1. světová válka (beseda s pracovníkem Blatenského muzea – s panem P. Chlebcem) - V. 

B (p. uč. Kuparová) 

13. listopadu 
Leifheit Blatná (exkurze, podpora Jihočeské hospodářské komory) - 9. ročník 

(p. uč. Kubíková, Polívková, Vanduchová) 
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Datum Akce 

14. listopadu Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr)  

15. listopadu 

 

 

 

 

 

 

třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd) 

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

preventista PČR p. Tůma 

Bezpečnost na internetu – preventivní program pro žáky V. A, B (paní starostka 

Malečková, preventista PČR p. Tůma) 

Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Fialová, 

Motyková) 

20. listopadu 

 

 

 

 

Úřad práce Strakonice – IX. A (p. uč. Kubíková) 

Národní technické muzeum, LaserGame Aréna Praha (exkurze) - 8. ročník 

(p. uč. Šafaříková, Šafr) 

Duhová pohádka (preventivní program) - 2. a 3. ročník (vstupné 20,- Kč + příspěvek 

z dotace na preventivní programy od zřizovatele) 

21. listopadu 

Úřad práce Strakonice – IX. B (p. uč. Polívková) 

výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - 5., 6. ročník 

22. listopadu třídní schůzka - I. A (náhradní termín) 

23. listopadu 

 

 

 

 

Náboj Junior (Písek) - soutěžní družstvo (p. uč. Šofrová)  

Sezame, otevři se (preventivní program) - 5. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace 

na preventivní programy od zřizovatele) 

Circus error (preventivní program) - 7. a 8. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace 

na preventivní programy od zřizovatele) 

27. listopadu Advent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová) 

30. listopadu 

 

 

Advent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová) 

Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna) 

2. prosince Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné – pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Tvrdá) 

3. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - IV. B (p. uč. Voborníková) 

4. prosince SOŠ Blatná (exkurze) - 9. ročník 

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

7. prosince 
Vánoční vystoupení pro klienty Domova seniorů (KCAŽ Blatná) - vystupující 2. stupně 

(pod vedením p. uč. Tvrdé) 
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Datum Akce 

10. prosince Střední škola rybářská Vodňany (exkurze, Jihočeská hospodářská komora) - 9. ročník 

11. prosince 

 

 

Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - III. B (p. uč. Motyková) 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - V. A (p. uč. Karlíková) 

12. prosince 

 

 

 

 

Pohádka (Domov seniorů Blatná) - vystoupení dramatického kroužku (p. vych. Kulhová) 

prodej umělecké keramiky (školní jídelna) - pan Vizina 

Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová) 

13. prosince 

 

 

Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. B (p. uč. Kuparová) 

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

14. prosince 
Jak Grinch ukradl Vánoce (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - 

8. - 9. třídy (8:00 hodin), 1. - 7. třídy (10:00 hodin) 

17. prosince 

 

 

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

zkouška od 10:00) 

Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - III. A (p. uč. Fialová) 

18. prosince 
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná – III. A, B (p. uč. Fialová, 

Motyková) 

19. prosince 

 

 

Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie IV. hoši (p. uč. Šafr)  

Vánoční spaní ve škole – VI. B (p. uč. T. Tvrdá, M. Šafr) 

20. prosince Vánoční spaní ve škole - V. A (p. uč. Karlíková) 

21. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. A (p. uč. Karlíková) 

9. ledna Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie II. hoši  

14. ledna 
náhradní termín plaveckého výcviku za termín v době vyhlášeného ředitelského volna - 

3. ročník 

15. ledna návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - II. A (p uč. Chvostová) 

16. ledna 
Dějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola 

(p. uč. Kubíková)  

17. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. C (p. uč. Srbová) 

18. ledna 
Z pohádky do pohádky (program v dětském oddělení Městské knihovny Blatná) - IV. B 

(p uč. Voborníková) 
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23. ledna výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - III. A, B, V. C 

24. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - IV. A (p. uč. Lojdová) 

25. ledna 

 

 

Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - VIII. A (p. uč. Šafaříková) 

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

28. ledna 
Olympiáda z českého jazyka (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola 

(p. uč. Schmidová)  

30. ledna 

 

 

Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola 

kategorie Z5, Z9 (p. uč. Šafaříková, Šofrová)  

Čertí brko (filmové představení, kinosál Sokolovna Blatná) - 1. stupeň 

31. ledna 

 

 

Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Lojdová, 

Voborníková) 

Bohemian Rhapsody (filmové představení, kinosál Sokolovna Blatná) - 2. stupeň 

5. února 

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

návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Fialová) 

7. února 
Konverzační soutěž v ruském jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze 

školního kola (p. uč. Novotná J.)  

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

11. února 
Konverzační soutěž v německém jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze 

školního kola (p. uč. Vanduchová)  

14. února 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze 

školního kola (p. uč. Polívková)  

15. února 
Pangea (matematická soutěž) - přihlášení žáci ze 4. - 9. ročníku (p. uč. Voborníková, 

p. řed. Krapsová)  

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

20. února 
Zeměpisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola 

(p. uč. Novotná J.)  

21. února Mladý chemik (3. praktické kolo, Praha) - postupující žákyně z 2. kola (p. uč. Šafaříková)  

27. února 
Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - III. B 

(p. uč. Motyková) 

5. března 
Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola 

(p. uč. Karešová)  

6. března 
Recitační soutěž (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola 

(p. uč. Kuparová)  
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Datum Akce 

8. března 

Recitační soutěž (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola 

(p. uč. Princová)  

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

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

18. března Malý princ (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň (50,- Kč) 

19. března návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - I. A (p uč. Tvrdá I.) 

20. března 
Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Karlíková, Kuparová, 

Srbová) 

21. března 

Půjdem spolu do pohádky – program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (podrobnější 

informace) 

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

(p. uč. Karešová) – výsledky 

22. března 

Matematický klokan (celostátní soutěž) - přihlášení žáci  

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

(p. zást. Michalová)  

27. března 

Florbal (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva (p. uč. Šafr, Voborníková) 

výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - II. A, B, III. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová, 

Fialová, Motyková) 

25. března 
Třídní schůzky - V. C (zhodnocení 3. čtvrtletí, příprava environmentálního pobytu v CEV 

Stožec) 

1. dubna Aprílový běh do schodů školní závody (13:00 - 14:00) 

2. dubna 

Maroko (zeměpisný program, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (50,- Kč) 

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

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

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

9. dubna 

Matematická olympiáda (okresní kolo Strakonice) - postupující žáci kategorie M6, M7, 

M8 (p. uč. Šafaříková)  

Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - III. A, B 

(p. uč. Fialová, Motyková) 

Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 2. stupně (p. uč. Šafr)  

10. dubna 
Biologická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová)  
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Datum Akce 

11. dubna 

Pöttinger Vodňany (exkurze, podpora projektem Jihočeské hospodářské komory) - 

VIII. B (p. uč. Šafr, Vanduchová) 

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

(p. uč. Voborníková)  

třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd) 

12. dubna 

Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - II. B 

(p. uč. Kotšmídová) 

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

improvizovaná kavárnička 

16. dubna 

Pöttinger Vodňany (exkurze, podpora projektem Jihočeské hospodářské komory) - VIII. 

A (p. uč. Šafaříková, Vanduchová) 

Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - II. A 

(p. uč. Chvostová) 

17. dubna 

třídní schůzky – III. A 

Pythagoriáda (školní kolo) - přihlášení žáci z 6. - 8. ročníku 

23. dubna 

Den Země (projektový den se zaměřením na přírodu, besedy, vycházky, úklid města) - 

1. stupeň 

 I. A, B – program Včelka, úklid v okolí školy 

 II. A, B – přírodovědná vycházka po okolí Blatné  

 IV. A, B – ornitologická vycházka  

 V. A, B – přírodovědná vycházka po okolí Blatné s úkoly na téma ochrana naší 

přírody 

Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - 8. ročník (p. uč. Šafaříková, Šafr) 

24. dubna Botanická zahrada (exkurze, Praha) - IX. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková) 

25. dubna Sociální tématika (beseda s paní starostkou Blatné) - IX. A (p. uč. Vanduchová) 

30. dubna 
Den Země (vzdělávací environmentální program na téma Chráněná příroda Blatenska - 

p. Šobr; projektový den se zaměřením na přírodu, úklid města) - 2. stupeň 

2. května 
Hokejbal proti drogám 2019 (krajské kolo, Blatná) - postupující družstvo 4. a 5. tříd 

(p. uč. Tvrdá I.)  

3. května 

Montérkový den (den v pracovním oděvu) - tematický den vyhlášený žákovským 

parlamentem (den v typickém pracovním oděvu – uniformě) 

Hokejbal proti drogám 2019 (krajské kolo, Blatná) - postupující družstvo 8. a 9. tříd 

(p. uč. Šafr)  

7. května 
Hokejbal proti drogám 2019 (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo 6. a 7. tříd 

(p. uč. Šafr)  

9. května 
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VII. A 

(p. uč. Karešová) 
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10. května 

Mezinárodní testování TIMMS (matematika, přírodověda) - IV. A 

beseda s paní starostkou (sociálně-právní politika státu) - IX. B 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. B (p. uč. Kuparová) 

14. května 

A SILLY BEAR (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 3. - 5. ročník (8:30 hodin, 70,- 

Kč) 

JACK & JOE (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (10:15 hodin, 70,- Kč) 

Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící z 6. a 7. tříd (p. uč. Šafr)  

15. května 

Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící z 8. a 9. tříd (p. uč. Šafr)  

Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VI. A (p. uč. Černá) 

16. května 
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VII. B 

(p. uč. Vejvodová) 

17. května Mezinárodní testování TIMMS (matematika, přírodověda) - IV. B 

21. května 

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

Úřad práce (exkurze, kariérní poradenství, podpora předmětu volba povolání) - VIII. B 

(p. uč. Šafr) 

22. května Májový běh (SOU Blatná) - žáci, pedagogové, zastupitelé obce Važec 

22. - 24. května Návštěva z partnerské školy ZŠ s MŠ Važec – žáci, pedagogové, zastupitelé obce Važec 

28. května 

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

Pohádky z lesa (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - I. A, B (p. uč. Karbanová, 

Tvrdá I.) 

29. května 
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VI. B (p. uč. Tvrdá 

T.) 

31. května návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné – III. A (p. uč. Fialová) 

3. června Finanční gramotnost (beseda s pracovníky Komerční banky) - IX. A, B 

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

ŠD 

4. června Česká národní banka (exkurze, Praha) - IX. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková) 

9. června Pasování na čtenáře (akce Městské knihovny Blatná) - I. B (p. uč. Karbanová) 
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10. června 
Tajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum 

Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová) 

11. června 

Tajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum 

Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová) 

návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné – II. B (p. uč. Kotšmídová) 

12. června návštěva Rekreačního areálu Blatná – III. A, V. B (p. uč. Fialová, Kuparová) 

13. června návštěva Rekreačního areálu Blatná - V. C (p. uč. Srbová) 

14. června 
studijní volno (příprava závěrečných prezentací) - IX. B (možnost využít učebny 

informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky) 

17. června 

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

p. zást. Michalová, p. uč. Šafr 

Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - I. A (p. uč. Tvrdá I.) 

18. června 

návštěva Rekreačního areálu Blatná - V. C (p. uč. Srbová) 

studijní volno (příprava závěrečných prezentací) - IX. A (možnost využít učebny 

informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky) 

19. června 

Závěrečné prezentace žáků 9. ročníku 

Pasování na čtenáře (akce Městské knihovny Blatná) - I. A (p. uč. Tvrdá I.) 

Tajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum 

Blatná) - V. C (p. uč. Srbová) 

20. června 

MS v softbale mužů (sledování jednoho zápasu, doprovodné akce – Praha) - přihlášení 

zájemci z 2. stupně (p. zást. Michalová, p. uč. Šafr) 

návštěva Rekreačního areálu Blatná – III. A, V. A, B (p. uč. Fialová, Karlíková, 

Kuparová) 

Tajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum 

Blatná) - III. B (p. uč. Motyková) 

21. června Hledání Země Nezemě (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) 

24. června Branná soutěž družstev – přihlášená družstva 3. - 9. ročníku 

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

veřejnost od 10:15 (druhá generální zkouška) a od 16:30 hodin (odpolední vystoupení) 
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Výlety 

Datum Akce 

9. května 
ZOO Hluboká nad Vltavou – II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) 

8. - 12. dubna 
Environmentální pobyt (SEV Stožec) - V. C (p. uč. Srbová, p. zást. Michalová) 

29. května 
Praha – Petřínská rozhledna, Podmořský svět - V. A, B (p. uč. Karlíková, Kuparová) 

3. června 
Praha – Jump aréna, Laser game – VI. A, B (p. uč. Černá, Tvrdá T.) 

4. června 
Hluboká nad Vltavou - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) 

5. - 7. června 
Máchovo jezero – IX A (p. uč. Kubíková, Karešová) 

6. června 
Techmánia Plzeň – III. A. B (p. uč. Fialová, Motyková) 

13. - 16. června Březová (školní výlet spojený s preventivním programem pro stmelení třídních kolektivů) 

- VIII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr) 

17. června 
Lnáře (zámek, domácí zvířata, ZŠ a MŠ Lnáře) - II. B (p. uč. Kotšmídová) 

17. - 18. června 
Vrbno – IX. B (p. uč. Polívková, Vanduchová, p. zást. Michalová) 

19. června 
Zábavný park Churpfalz – VII. A, B (p. uč. Karešová, Vejvodová, Princová) 

20. června 
ZOO Tábor - I. A, B (p. uč. I. Tvrdá, Karbanová) 

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

čtvrtek 15. 11. 2018 – 24. 1. 2019 (III. A, B) a 31. 1. 2019 – 11. 4. 2019 (IV. A, B) – pro finanční 

pomoc zákonným zástupcům jsme využili dotační program Plavání (příspěvek na dopravu) 

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

16. - 23.  2. 2019 (se 7. třídami se 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 (10. - 12. září 2018 - VI. A, B)  

- protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Mgr. Dana Princová. 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. 

- BESIP – touto oblastí byla pověřena p. učitelka Lenka Motyková 

- ředitelka školy vyhlásila podle § 24 zákona 561/2004 volné dny a to: 3. a 4. ledna 2019 

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 

22. - 26. října Dýňobraní  
p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 

Kortusová, Hrubá 

22. - 26. října Dýňobraní  
p. vych. Mašková, Kulhová, Rybová, 

Kortusová, Hrubá 

6. listopadu 
Vystoupení dramatického kroužku – MŠ 

Šilhova 
p. vych. Kulhová 

30. listopadu Čertovské zastavení – dílny ŠD 
p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Rybová, Hrubá 

13. prosince Výtvarná dílna – výroba mýdel p. vych, Mašková, Kulhová 

15. prosince 
Vystoupení dramatického kroužku - domov 

seniorů 
p. vych. Kulhová 

17. – 19. prosince Vánoční besídky 
p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Rybová, Hrubá 

19. prosince Vystoupení dramatického kroužku pro ZŠ p. vych. Kulhová 

4. února Sněhové radovánky 
p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Rybová, Hrubá 

5. února Závody na sněhu 
p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Rybová, Hrubá 

8. února Karneval  p. vych. Rybová 

13. února Vystoupení pro rodiče – dramatický kroužek p. vych. Kulhová 

15. února Karneval  p. vych. Mašková 

18. února  Karneval  p. vych. Kortusová 

22. února Karneval  p. vych. Hrubá 

1. března Karneval  p. vych. Kulhová 

3. června 
Den dětí na plovárně 

p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Rybová, Hrubá 

10. dubna Sladovna Písek (výlet ŠD, programy: 

Mraveniště, Hnízdo ilustrace) - přihlášení 

zájemci ze ŠD 

p. vych. Mašková, Kulhová 

12. dubna 
Velikonoční jarmark – dílny ŠD 

p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Rybová, Hrubá 
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Datum Akce Organizující vychovatelka/y 

25. června Zábavné odpoledne 
p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, 

Rybová, Hrubá 

10. - 12. června Tábor Kadov p. vych. Mašková, Kulhová 

10. dubna Sladovna Písek (výlet ŠD, programy: 

Mraveniště, Hnízdo ilustrace) - přihlášení 

zájemci ze ŠD 

p. vych. Mašková, Kulhová 

- žáci školy se mohou vyjádřit k chodu školy prostřednictvím schránky na připomínky, žáci II. st. 

i prostřednictvím předsedů tříd v žákovském parlamentu, který se scházel pravidelně 1x za 14 dní 

pod vedením paní učitelky Veroniky Šofrové 

- žák Šimon Chalupecký se stal žákovským reportérem, který informoval žáky o akcích školy 

a výsledcích v soutěžích prostřednictvím školního rozhlasu, za žáky přispíval do místních 

periodik 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

- viz. tabulky 2 

- pedagogický kolektiv tvořilo:  

Pedagogičtí pracovníky Fyzicky Přepočtení 

vyučující 27 25,2969 

vychovatelky  5   3,9288 

asistent pedagoga  5   2,250  

speciální pedagog  1   0,770 

- všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho měli předepsané vzdělání (pedagog vyučoval 

výchovy, pro které má vzdělání pro předškolní vzdělávání)  

- na základě doporučení ŠPZ – 5 asistentů 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 6,97 

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 

11. - 12. místo Hromada Michal (V. A) 

13. - 14. místo Čanda Tomáš (IV. B) 

15. - 17. místo Kratochvílová Adéla (V. A) 

18. - 25. místo Fejtl Matěj (V. B) 

Tůma Tadeáš (V. B) 

Vilítová Markéta (V. B) 

kategorie Z6 

14. místo Hanousek David (VI. A) 

kategorie Z7 

3. místo Sitter Radek (VII. A) 

kategorie Z8 

1. místo Flandera Štěpán (VIII. A) 

4. místo Maroušek Jakub (VIII. A) 

Dějepisná olympiáda 

3. místo Chalupecký Šimon (VIII. A) – postup do krajského kola 

10. místo Flandera Štěpán (VIII. A) 

28. místo Zemanová Martina (VIII. A) 

KRAJSKÉ KOLO 

7. místo Chalupecký Šimon (VIII. A)  

Chemická olympiáda 

kategorie D (8. a 9. ročník) 

4. místo Kolár Jan (IX. A) - postup do krajského kola 

12. místo Šafaříková Tereza (IX. B) 

15. místo Bejčková Adéla (IX. B) 

KRAJSKÉ KOLO 

15. místo Kolár Jan (IX. A)  

Olympiáda v ruském jazyce 

kategorie ZŠ 8. - 9. ročník 

5. - 6. místo Fiřt David (VIII. B) 

7. - 8. místo Vaňáčová Lucie (VIII. B) 

Kratochvílová Iva (VIII. A) 

Olympiáda v německém jazyce 

kategorie ZŠ 

4. místo Vondrová Sandra (IX. A) 

5. místo Bejčková Adéla (IX. B) 
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Olympiáda v anglickém jazyce 

kategorie I. A 

9. místo Panfil Doina (VII. B) 

kategorie II. A 

3. místo Antoš Jan (VIII. B) 

Zeměpisná olympiáda 

kategorie A 

7. místo Hanousek David (VI. A) 

kategorie C 

5. místo Kolár Jan (IX. A) 

Olympiáda v českém jazyce 

kategorie I. 

10. - 13. místo Bejčková Adéla (IX. B) 

18. - 21. místo Kolár Jan (IX. A) 

Biologická olympiáda 

kategorie D 

12. místo Jiřincová Klára (VII. A) 

13. místo Hanousek David (VI. A) 

21. místo Převrátilová Ema (VII. A) 

24. místo Flanderová Markéta (VI. B) 

Pythagoriáda 

kategorie 5. ročník 

1. - 2. místo Čanda Tomáš (IV. B) 

kategorie 6. ročník 

20. - 23. místo Uldrichová Tereza (VI. B) 

kategorie 8. ročník 

6. - 10. místo Flandera Štěpán (VIII. A) 

Antoš Jan (VIII. B) 

Hledáme mladého chemika 

2. testovací kolo 

21. místo Šafaříková Tereza (IX. B) - postup do 3. praktického kola 

120. místo Šorna Robert (IX. B) 

192. místo Šejvar Adam (IX. B) 

3. PRAKTICKÉ KOLO 

11. místo Šafaříková Tereza (IX. B) 

Soutěž dětských recitátorů - „Dětská scéna" 

kategorie I. 

účastníci Slavíková Kateřina (III. B) 

Šampalíková Nela (II. B) 

kategorie II. 

účastníci Ratajová Nela (IV. A) 

Štěrbová Erika (V. C) 
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Účast ve sportovních soutěžích 

Hokejbal proti drogám 

1. - 3. třídy (chlapci) 

OKRESNÍ KOLO 3. místo 

4. a 5. třídy (chlapci) 

OKRESNÍ KOLO 2. místo – postup do krajského kola 

OKRESNÍ KOLO bez vyhlášeného umístění 

KRAJSKÉ KOLO 2. 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 2. místo 

6. a 9. třídy (dívky) 

OKRESNÍ KOLO 2. místo 

Florbal 

Kategorie III.  - hoši 

OKRESNÍ KOLO 3. místo 

Kategorie IV.  - hoši 

OKRESNÍ KOLO 9. místo 

McDonald's Cup 

4. a 5. třídy 

OKRESNÍ KOLO 4. místo 

Pohár rozhlasu 

Kategorie: starší žákyně 

1. místo Zemanová Martina (VIII. A) - běh na 800 m 

3. místo štafetové dívčí družstvo – 4x60m 

Účast v ostatních soutěžích 

Náboj JUNIOR (matematicko – fyzikální soutěž) 

4. místo Bejčková Adéla (IX. B), Šejvar Adam (IX. B), Synek Antonín (IX. B), Flandera 

Štěpán (VIII. A) 

5. místo Rod Filip (IX. A), Vlach Dalibor (IX. A), Kolár Jan (IX. A), Houdek Svatopluk 

(IX. A) 

Florbal (turnaj mezi školami) 

Kategorie 3. - 4. třídy 

1. místo družstvo 

Kategorie 5. - 7. třídy 

4. místo 1. družstvo 

bez postupu ze základní skupiny 2. družstvo 

bez postupu ze základní skupiny 3. družstvo 
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Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) 

kategorie 4. ročník (9 926 účastníků z ČR) 

244. místo Čanda Tomáš (IV. B) 

405. místo Vanduch Tobiáš (IV. A) 

1460. místo Koman Jindřich (IV. A) 

kategorie 5. ročník (10 930 účastníků z ČR) 

2682. místo Kratochvílová Adéla (V. A) 

3344. místo Mráz Robin (V. A) 

7015. místo Grünberg Dominik (V. A) 

kategorie 6. ročník (10 247 účastníků z ČR) 

2336. místo Hodková Michaela (VI. B) 

3571. místo Schwarz Tomáš (VI. A) 

3923. místo Hanousek David (VI. A) 

4301. místo Balogová Michaela (VI. A) 

6351. místo Čížek Marek (VI. A) 

7645. místo Velvarská Tereza (VI. A) 

kategorie 7. ročník (9 025 účastníků z ČR) 

1085. místo Bejčková Karolína (VII. B) 

1284. místo Sitter Radek (VII. A) 

1699. místo Koblihová Eliška (VII. A) 

2905. místo Koman Vojtěch (VII. A) 

3958. místo Aichinger Filip (VII. A) 

4667. místo Převrátilová Ema (VII. A) 

5594. místo Jiřincová Klára (VII. A) 

kategorie 8. ročník (8 728 účastníků z ČR) 

416. místo Flandera Štěpán (VIII. A) 

2586. místo Maroušek Jakub (VIII. A) 

5239. místo Tomanová Hana (VIII. A) 

kategorie 9. ročník (7 129 účastníků z ČR) 

209. místo Sklenářová Nela (IX. A) 

311. místo Bejčková Adéla (IX. B) 

450. místo Šorna Robert (IX. B)) 

450. místo Kolár Jan (IX. A) 

615. místo Šustrová Karolína (IX. A) 

2278. místo Vondrová Sandra (IX. A) 

2470. místo Houdek Svatopluk (IX. A) 

2943. místo Lexová Lucie (IX. A) 
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Příroda Blatenska – Tajemnou krajinou Blatenska (výtvarná soutěž) 

1. místo Vlachová Veronika (IV. A) 

Hájková Hana (VIII. B) 

Povrová Karolína (VI. A) 

2. místo Koubek Štěpán (I. B) 

Kolár Jan (IX. A) 

Antoš Jan (VIIII. B) 

Rod Filip (IX. A) 

3. místo Mašek Jaroslav (IV. B) 

Velvarská Tereza (VI. A) 

Kovář Jan (VIII. A) 

Bejčková Adéla (IX. B) 

čestné uznání Týc Jiří a Šampalíková Nela (II. B) 

Šlajsová Sabina (V. C) 

 

Vzdělávání pedagogů 

- p. as. Jana Polcarová studovala obor Speciální pedagogika 

- p. as. Martina Hovorková získala odbornost Kondiční trenér dětí a mládeže 

- pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

15. 09. 2018 Kortusová Jitka 
Výroba dekorací – inspirace po 

celý rok 

MSMT-22785/2017-

2-857 
Plzeň 

25. 09. 2018 Šofrová Veronika 
Tvořivá geometrie pro učitele 

II. stupně 

MSMT-22652/2017-

1-929 

České 

Budějovice 

09. 10. 2018 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Strategické řízení školy  

(Kultura školy podporující 

maximální rozvoj každého 
žáka) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 
SRP 

České 

Budějovice 

23. 10. 2018 

Krapsová Jana 

Srbová Marcela  

Klečková Magdalena 

Práce s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

MAP II ORP 

Strakonice 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17

_047/0009074 

Strakonice 

06. 11. 2018 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Strategické řízení školy  

(Vedení a řízení změny ve 

školách) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 
SRP 

České 

Budějovice 

07. 11. 2018 

Motyková Lenka 

Fialová Jana 

Kuparová Tereza 

VESELÉ POČÍTÁNÍ s hudbou 
a pohybem 

MSMT-13628/2018-
1-531 

Strakonice 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

13. 11. 2018 

Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Klečková Magdalena 

Vanduchová Marie 

Srbová Marcela 

Evropské nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR) a jeho 
aplikace v praxi 

Zvýšení 

profesionalizace řízení 

SOB a obcí SOB 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16

_033/0002817 

Blatná 

29. 11. 2018 
Srbová Marcela 

Klečková Magdalena 

Společné vzdělávání 

a podpůrná opatření v praxi 

MSMT-33470/2016-

1-948 
Strakonice 

26. – 30. 10. 

2018 
Schmidová Jana 

Exkurze za uměním – Krakow, 

Wroclaw 
13701/2018-1-507 

Krakow, 

Wroclaw 

11. 12. 2018 Krapsová Jana 
Strategické řízení školy  

(Metody analýzy potřeb školy) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 

SRP 

České 

Budějovice 

15. 01. 2019 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Strategické řízení školy  

(Tvorba strategického plánu 
rozvoje školy) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 
SRP 

České 

Budějovice 

18. – 19. 01. 

2019 
Michalová Martina 

Co by měl znát správce 

Bakalářů 

MSMT-24463/2018-

1-786 
Praha 

12. 02. 2019 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Implementace procesů 

strategického řízení 

a plánování ve školách  

(Tvorba strategického plánu 
rozvoje školy) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 
SRP 

České 

Budějovice 

16. 02. 2019 Rybová Jaroslava 
Interpersonální konflikty 

a možnosti jejich řešení 
------- 

České 

Budějovice 

19. 03. 2019 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Hodnocení práce pedagogů 

(Tvorba strategického plánu 
rozvoje školy) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 

SRP 

České 
Budějovice 

08. 04. 2019 
Tvrdá Tereza 

Šafr Miroslav 

Zásady bezpečnosti práce pro 

učitele tělesné výchovy 

MSMT-22459/2017-

2-798 
Praha 

16. 04. 2019 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Hodnocení práce pedagogů 

(Hodnocení práce pedagogů) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 

SRP 

České 

Budějovice 

13. 05. 2019 Schmidová Jana 
Tvoříme s papírovými 

materiály – tvorba notýsku 

MSMT-28474/2017-

1-1113 
Plzeň 

14. 05. 2019 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Hodnocení práce pedagogů 

(Evaluace pokroku školy) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 
SRP 

České 

Budějovice 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace 
Místo 

konání 

14. 05. 2019 
Krapsová Jana 

Michalová Martina 

Závěrečný workshop 

(Evaluace pokroku školy) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 
SRP 

České 

Budějovice 

19. – 23. 08. 
2019 

Schmidová Jana Krajinářský kurz 
ŠMT-13702/2017-1-

625 
Plzeň 

29. – 30. 08. 

2019 
všichni pedagogové 

Vytvoření vize školy, efektivní 

komunikace jako základní 

předpoklad spolupráce všech 

dotčených osob (učitelů, rodičů, 

dětí,…) 

Strategické řízení 

a plánování ve 

školách a v územích - 
SRP 

České 

Budějovice 

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

vzdělávací akce) 

f)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

- o činnosti školy bylo uveřejněno  

 6 příspěvků v SOBáčku 

 0 příspěvků, 8 pozvánek na akce školy a SRPŠ v Blatenských listech 

- škola uspořádala pro rodiče a veřejnost „Vánoční zpívání na schodech“, „Akademii“, společně 

se SRPŠ se podílela na „Čertovském zastavení“, „Žákovském plese“ a „Velikonočním jarmarku“  

- žáci se účastnili městských akcí – rozsvěcení vánočního stromu, organizace dětského dne 

v Rekreačním areálu 

- škola ve spolupráci s CKVB poskytla prostory pro Klavírní kurzy a Kurzy vaření 

- 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 2018/2019 žádné šetření  

- přehled kontrol: 

 KHS JčK České Budějovice - kontrola školní jídelny (povinnosti stanového zákonem 

č. 258/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MZ č. 410/2005 Sb., ve znění 

vyhl. č. 343/2009 Sb.) – 19. 02. 2019 (bez závad) 

 Krajský krizový štáb Jč. kraje – fyzická následná kontrola splnění zákonné povinnosti 

zpracovat a udržovat aktuální plán krizové připravenosti v souladu se skutečným stavem 

včetně dokladového ověření potřebných dokladů – 19. 02. 2019 (bez závad) 

 Krajská veterinární správa SVS ČR (pobočka Jč. kraj) – Dozor nad provozovnou 

stravovacích služeb – 20. 02. 2019 (bez závad) 

 MěÚ Blatná – veřejnosprávní kontrola (kontrola plnění opatření z minulé veřejnosprávní 

kontroly, seznámení s výsledky provedenými vnějšími kontrolní orgány v roce 2018, vnitřní 

předpisy, účetní uzávěrka k 31. 12. 2018, inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018) 

– 11. 04. 2019 – (bez závad)       

 kontrolní výbor zastupitelstva Města Blatná – (kontrola vnitřních předpisů – pracovní řád, 

organizační řád, směrnice a přílohy řádů) – 07. 05. 2019 (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. 2018 celkem v Kč (od zřizovatele): 3 551 880,00 

 Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč: 5 408 851,00 

 Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč: 1 856 971,00 

 Hospodářský výsledek: 2 095,00 

- čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující 

 

- dary celkem  6 320,00 

Ukazatel 
Poskytnuto  

k 31 12. 2018 

Použito  

k 31. 12. 2018 

Přímé náklady na vzdělávání celkem 22 092 697,00 22 092 697,00 

- z toho: a) platy 15 779 827,00 15 779 827,00 

               b) OON 128 380,00 128 380,00 

               c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 6 184 490,00 6 184 490,00 

Leifheit s.r.o. Blatná 5 000,00 5 000,00 

WOMEN FOR WOMEN (Obědy pro děti) 1 320,00 1 320,00 
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i) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

- protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Dan Princová. 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 slovenských žáků, 

pedagogů a zástupců města Važec – 22. – 24. května 2019; společný projekt „Řemesla regionu“ 

- rozvojový program Plavání 

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 (dle účetního období do 31. 12. 2018) 

Dotace požadovaná 

u koho/termín 
Důvod 

Podíl 

zřizovatele 

(školy) 

Přiznáno Kč 

MěÚ Blatná Podpora preventivních programů 20 000,00 20 000,00 

MěÚ Blatná Podpora mezinárodní spolupráce 20 880,00 20 880,00 

Jihočeský kraj Mezinárodní spolupráce: 

Návštěva žáků 

ZŠ J. A. Komenského Blatná ve 

Važci v roce 2018 

0,00 22 000,00 

MŠMT Rozvojový program: Podpora 

výuky plavání na ZŠ  

 0,00 25 284,00 

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 


