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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, 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 – přírodopisu, 

anglického jazyka, německého jazyka, hudební výchovy, výtvarné 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, relaxační chvilky v rámci mimořádných 

opatření 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. Po dobu přísných mimořádných hygienických opatření a v době pozvolného 

otevírání školy byla dočasně zrušena nabídka dvou jídel 

http://www.strava.cz/
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− lavice a židle ve třídách odpovídají hygienickým normám, část jich je výškově nastavitelná 

− 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; ostatní učebny jsou vybaveny aspoň zobrazovací technikou (dataprojektor, popř. 

i s reproduktory) 

− škola byla vybavena další digitální technikou  

− tablety - z daru firmou Dura Blatná 

− notebooky, sluchátka, vizualizéry, webové kamery - z dotace MŠMT na vybavení škol pro 

distanční výuku 

− grafické tablety – rozpočet školy 

− ve školním roce byla provedena třetí etapa opravy vodovodních a kanalizačních rozvodů, 

renovace podlahy v učebně, další etapa opravy a sanace omítek ve výdejně školní kuchyně, 

opravy omítek a nátěrů v prostorách školy, běžná údržba budovy (malování tříd, provozní 

údržba), o hlavních prázdninách došlo k rekonstrukci a modernizaci školní počítačové sítě – vše 

za významné finanční pomoci zřizovatele 

− ve škole je učitelům k dispozici učitelská knihovna a žákům knihovna 1. a 2. stupně s počítačem 

a připojením na internet (během hlavních prázdnin došlo k reorganizaci a přípravě nového 

provozního režimu žákovské knihovny – využití o přestávkách, poledních pauzách, v době 

výuky tříd) 

− 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 (zrušeno z důvodu mimořádných hygienických opatření) 

− 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, …) 

− škola začala využívat Družinový systém pro zajištění bezkontaktního vyzvedávání dětí ze školní 

družiny (květen a červen 2021 sloužil jako testovací období) 

− koncem prázdnin se zahájily přípravy na aktivaci první etapy využívání čipového systému 

v prostorách školy (1. etapa – vstupový režim pro žáky a pedagogy) 

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

zřízena Školská rada;  

o volby se uskutečnila v listopadu 2017. Jejími členy byli: p. uč. Mgr. Iva Tvrdá – 

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

pedagogických pracovníků, členové: p. G. Kopáčková, M. Vanduch – zástupci 

oprávněných osob, místostarosta města P. Ounický, L. Srb – zástupci zřizovatele 

o z důvodu nouzového stavu bylo její volební období prodlouženo a volby byly odloženy 

až na 3. června 2021. Jejími členy jsou: p. uč. Mgr. Iva Tvrdá – předsedkyně, p. uč. Mgr. 

Pavla Voborníková – místopředsedkyně – zástupkyně pedagogických pracovníků, 

http://www.skolniprogram.cz/login
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členové: p. D. Kršková, 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., III., pracovní činnosti – hoši, konverzace v anglickém jazyce 

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

9. roč. – informatika, praktika z českého jazyka, pracovní činnosti – hoši 

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

s pedagogy SOU Blatná 

− nepovinné předměty:  

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

 – Šablony II: Doučování (Matematika hrou, Český jazyk hrou, Chemie hrou, 

Český jazyk a matematika hrou), Klub konverzace v cizím jazyce (Klub 

konverzace v anglickém jazyce) 

− Pro případ distanční výuky byl již na začátku školního roku nastaven systém online komunikace: 

o online hodiny – Google Meet (připraven týdenní rozvrh online hodin, třídní učitelé 

zařazovali průběžně online třídnické hodiny) 

o Distanční výuka a komunikace  

▪ 1. – 3. třídy – Škola v pyžamu 

▪ 4. – 9. třídy – Google Classroom 

− Školní rok 2021/2021 byl výrazně ovlivněn vyhlášenými mimořádnými opatření z důvodu 

epidemie COVID 19. Školní výuka byla několikrát plně převedena na distanční výuku, 

opakovaně byly žáci vzděláváni rotačním režimem (po týdnu prezenční a distanční výuka). Po 

celý rok byla omezena výuka tělesné (zákaz nebo omezení sportovních aktivit) a hudební 

výchovy (zákaz zpěvu). 

− Pro žáky, kteří neměli dostatečné technické podmínky pro distanční výuku, byla škola připravena 

zapůjčit notebooky, tablety, sluchátka s mikrofonem, webové kamery. 

− V době uzavření škol (od 2. listopadu 2020) jsme poskytovali nezbytnou péči o děti s povinnou 

školní docházkou ve věku od 3 do 12 let jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných 

profesí. 

− Škola byla zapojena do inspekčního šetření k návratu žáků po distanční výuce (online rozhovor 

s vedením školy, dotazníkové šetření třídní učitelé) 

  

http://skolavpyzamu.cz/
https://classroom.google.com/
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− V průběhu školního roku docházelo k postupným změnám v provozu školy dle následujícího 

harmonogramu: 

Datum uvolnění Charakteristika uvolňovacích pravidel 

12. října  1. stupeň – prezenční výuka 

2. stupeň – rotační výuka 

Třídy Prezenční výuka 

Žáci přítomni ve škole 

Distanční výuka 

Žáci zůstávají doma 

VI. A, VII. A, 

VII. C, VIII.A, 

IX. A  

12. – 16. 10. 2020 19. – 23. 10. 2020 

VI. B, VII. B, 

VIII. B, IX. B  

19. – 23. 10. 2020 12. – 16. 10. 2020 

 

14. října Všichni – distanční výuka 

18. listopadu 1. – 2. třídy – prezenční výuka v neměnných skupinách 

Ostatní třídy – distanční výuka 

Péče o děti rodičů vybraných profesí 

30. listopadu 1. stupeň – prezenční výuka 

2. stupeň – rotační výuka 

Třídy  Od 30. listopadu 

IX. A, B  Pouze prezenční výuka dle upraveného rozvrhu 

VI. A, B, 

VIII.A, B  

Rotační týdenní systém  

počínající týdnem prezenční výuky dle upravených rozvrhů 

VII. A, B, C  Rotační týdenní systém  

počínající týdnem distanční výuky dle upravených online 

rozvrhů 
 

4. ledna 1. – 2. třídy – prezenční výuka v neměnných skupinách 

Ostatní třídy – distanční výuka 

Péče o děti rodičů vybraných profesí 

27. února Všechny třídy – distanční výuka 

Péče o děti rodičů vybraných profesí 

12. dubna Třídy  12. – 16. dubna 19. - 23. dubna 

2., 3. tříd, V. B Prezenční výuka Distanční výuka 

1., 4. tříd, V. A Distanční výuka Prezenční výuka 

- třídy 2. stupně nadále pokračují v distanční výuce 

- individuální konzultace v režimu 1 + 1 (žák + učitel) 

- skupinové konzultace žáků 2. stupně (podpora v případě školního neúspěchu, 

podpora žáků 9. ročníku v přípravě na přijímací zkoušky, podmíněno testováním 

antigenními samoodběrovými testy jednou za 3 dny) - maximální počet 6 žáků na 

skupinu 

- žáci 1. stupně na distanční výuce, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích, 

mohou využít školní družinu (dopolední i odpolední) - náhrada krizové péče 

(nutnost zvláštního přihlášení) 

17. května 1. stupeň – prezenční výuka 

2. stupeň – distanční výuka 

Nabídka skupinových a individuálních konzultací  

Povinnost testování 
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Datum uvolnění Charakteristika uvolňovacích pravidel 

24. května 1. stupeň – prezenční výuka 

2. stupeň – rotační systém  

Třídy  24/05/2021 - 28/05/2021 31/05/2021 - 04/06/2021 

7. a 9. ročník Prezenční výuka Distanční výuka 

6. a 8. ročník  Distanční výuka Prezenční výuka 

Nabídka skupinových a individuálních konzultací  

Povinnost testování 

− ve školním roce jsme realizovali následující projekty (distanční výuka=DV, prezenční výuka=PV): 

Měsíc 

realizace 

Třída/ 
typ 

výuky 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

Prosinec 
IV. A 

PV 
Voborníková 

Ptáci na krmítku – Projektový den s ornitologem 

ve třídě. Ptáci v regionu, poznávání po hlasu, 

pracovní  list s rébusem.  Co patří a nepatří do 

krmítka. Práce ve skupinách - poznávání semen, 
rozdíly podobných druhů ptáků, pozorování  

cizokrajného ptactva, rozhovor s ornitologem.  

Výroba ptáčka z vlny. 

ČJ, matematika, 
Přírodověda, VV, 

čtenářská a informační 

gramotnost 

Leden - 

únor 

IV. B 

DV 
Krapsová 

Hlavní město (obrázková mapa Prahy) – práce 

s mapou, vyhledávání informací o zajímavých 
místech 

ČJ, Vlastivěda, VV, 

Informatika, PV, 

čtenářská, informační 

a digitální gramotnost 

Březen 
IV. A 

DV 
Voborníková 

Žula - Výstupem projektu byl referát o žule, která 

se na Blatensku těží. Žáci vyhledávali využití této 

horniny ve svém okolí a vytvářeli 
fotodokumentaci. Vyhledávali informace na 

internetu a encyklopediích. 

ČJ, M, Vlastivěda, 

Přírodověda, VV, 

digitální, čtenářská 
a informační 

gramotnost 

Březen 
I. B 

PV 
Kotšmídová 

Obchod - seznámení s penězi, vydělávání peněz 

plněním úkolů z ČJ a M, nákup za vydělané 
peníze, chování v obchodě 

ČJ, M, Prvouka, 

finanční gramotnost 

Březen 
V. A 

DV 
Kuparová 

Velikonoce – svátky jara a vše, s čím je spojený 

tento svátek 

ČJ, M, Přírodověda, 

VV, HV, čtenářská, 

matematická, 
informační a digitální 

gramotnost 

 Březen 
II. A 

DV 
Fialová 

Velikonoce – velikonoční zvyky, soutěže 

s tématem Velikonoce – internet, tvorba pomlázky 

a kraslice, barevné počítání 

ČJ, M, Prvouka, VV, 
Informatika, čtenářská, 

matematická, 

informační a digitální 

gramotnost 

Březen 
II. A 

DV 
Fialová 

Pohádkový týden  čtení pohádky Maxipes Fík, 

kresba, velká písmena 

ČJ, Prvouka, VV, 

čtenářská gramotnost 

Březen - 

duben 

IV. B 

DV 
Krapsová 

České pověsti z počátku dějin – komiks – práce 

s textem, vlastní tvorba komiksu pro vybranou 

pověst, využití různých technik výtvarného 
zpracování 

ČJ, VV, PV, 
Vlastivěda, 

Informatika, čtenářská, 

informační a digitální 

gramotnost 

Březen - 
Květen 

VII. A 
DV 

Jiroušková 
Tematické dny v kostýmech – kostým a povídání 
o tématu (např. pohádka, horor, piráti, povolání ...)  

ČJ, PV, VP, VV, 

Informační, čtenářská 

a digitální gramotnost 
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Měsíc 

realizace 

Třída/ 
typ 

výuky 
Vyučující Název projektu – popis realizace Průřez předměty 

Duben 
V. B 
PV 

Srbová 
Velikonoce – historie, zvyky a tradice Velikonoce, 
velikonoční přání 

ČJ, M, Vlastivěda, 

VV, HV, PV, 

čtenářská, 
matematická 

a informační 

gramotnost 

Duben 

VII. A, 

další 
zájemci 

Jiroušková, 

další 
pedagogové 

Den Země – vyhlášena soutěž s tématem ochrana 

naší planety (úklid blízkého okolí s dokumentací) 

Přírodopis, Zeměpis, 

PV, Digitální 
gramotnost 

Duben 
VI. A 

DV 
Šafr 

Řečtí bohové – kostýmy, fotografie v kostýmu 

řeckého boha 

Dějepis, VV, PV, 

Informatika, 

informační, čtenářská 
a digitální gramotnost 

Květen 
VI. A, 

B 

DV 

Šafaříková 

Elektrování těles – Pokusy podle zadání na 

existenci elektrických vlastnosti látek (natáčená 

videa, praktické ověřování přírodních zákonitostí, 
distanční výuka) 

Přírodopis, Fyzika, 

Chemie, PV, čtenářská 

a informační 
gramotnost 

Květen 
IV. A 

PV 
Voborníková 

Ornitologická vycházka - Projekt byl zaměřen na 

téma, proč se v naší oblasti již nevyskytuje potápka 

černokrká. Zjišťování průhlednosti vody pomocí 
Secchiho kruhu. Hra na potápky a kapry. Odchyt 

a kroužkování ptáků. Rozhovor s ornitologem. 

Pozorování ptáků na hladině rybníka pomocí 
profesionálních dalekohledů. Vyplňování 

pracovního listu  

ČJ, M, Přírodověda, 
VV, TV, čtenářská 

a informační 

gramotnost  

Květen 
I. A, B 

PV 
Chvostová 

Kotšmídová 
Veselé zoubky – péče o zuby, film, pracovní listy, 
skupinová práce, prezentace skupinové práce 

ČJ, Prvouka, 

Matematika, VV, 
čtenářská a informační 

gramotnost 

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

SVP ve Strakonicích 

− díky realizaci dotačního programu Šablony II - mimo hlavní město Praha (Název projektu: 

Společné vzdělávání na ZŠ JAK Blatná 2) jsme poskytovali žákům nepovinné předměty Klub 

konverzace v AJ, doučování …hrou, zájmový útvar Čtenářský klub, byli podpořeni pedagogové 

(učitelé i vychovatelky) ve svém dalším profesním růstu (DVPP, vzájemná spolupráce) 

− využili jsme podpory Jihočeského kraje – 2. etapa testování čtenářské a matematické gramotnosti 

v 9. ročníku před přípravou na přijímací řízení (SCIO) - první při prezenčním testování, druhé 

online v době distanční výuky 

− pokračovali jsme v aktivitách v rámci partnerské smlouvy se ZŠ s MŠ Važec; z důvodu přísných 

mimořádných opatření bylo upuštěno od návštěvy našich žáků a pedagogů ve Važci, jejímž 

důvodem mělo být předání jimi vypracovaného projektu „Řemesla regionu“, další spolupráce 

bude naplánována na další období – spolupráce proběhla pouze formou výměny záložek do knih 

v rámci projektu Záložka do knihy spojuje 

− na základě doporučení ŠPZ byla zajištěna podpora asistentů pedagoga (šest částečných úvazků) 

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

ale i dle diagnostiky školy v 1. stupni podpory; pedagogové poskytovali hodiny pedagogické 

intervence na základě vlastního vyhodnocení a konzultace s metodičkou inkluze (popř. dle 

diagnostiky ŠPZ) 
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− 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 16 žáků školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, během školního roku 

mohly být 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, popř. pro žáky s OMJ) 

− 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; v letošním školním roce byla 

omezena spolupráce s ÚP ve Strakonicích (důvod – mimořádná opatření); žáci 8. a 9. tříd 

absolvovali online profesní testy, Burzu škol a dny otevřených dveří středních škol a učilišť 

− bylo pokračováno ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která chtěla rozšířit 

podporu našich vycházejících žáků prostřednictvím exkurzí do významných podniků v našem 

okolí (omezeno mimořádnými opatřeními) 

− v rámci evaluace jsme prováděli hodnocení žáků prostřednictvím třídnických chvilek na 1. stupni 

a třídnických hodin ve 6. – 9. ročníku (1x měsíčně, častěji dle potřeby třídní/ho učitelky/e) a při 

třídních schůzkách a konzultačních hodinách (každý vyučující 1x za 14 dní, k dispozici je 

vyhrazena konzultační místnost) 

− pro žáky 9. tříd nebyly naplánovány týmové samostatné prezentační práce na zvolené téma 

(neustále se měnící mimořádná opatření) 

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

jednotlivými vyučujícími (po otevření běžné výuky byly aktivity zařazovány pro zpestření 

prezenčního vydělávávání po návratu do školy): 

 

Datum Akce 

2. září Zahájení školního roku 2019/2020 

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

elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, volby do Školské rady, nový školní řád 

a pravidla hodnocení, distanční výuka) - I. A, B, VI. A, B 

7. - 9. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. uč. Šafr, Šafaříková, Srbová, Karešová, p. 

Srb) 

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

elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, volby do Školské rady, nový školní řád 

a pravidla hodnocení, distanční výuka, LVVZ) - 2. - 5., 8., 9. ročník, VII. A 

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

elektronická žákovská knížka, volby do Školské rady, nový školní řád a pravidla 

hodnocení, distanční výuka, LVVZ) - VII. B, C 

12. - 16. října realizace střídavé prezenční a distanční výuky žáků 2. stupně (třídy A+C - prezenční 

výuka, třídy B - distanční výuka) 
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Datum Akce 

14. října škola uzavřena na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

(přechod na distanční výuku všech žáků) 

škola poskytuje nezbytnou péči o děti s povinou školní docházkou ve věku od 6 do 12 let - 

zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí 

z provozních a organizačních důvodů na jeden pozastavena služba školní jídelny 

15. října zahájení provozu školní jídelny pro žáky na distanční výuce a pracovníky školy 

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

26. a 27. října Vyhlášeny dny volna MŠMT (školní jídelna stravu žákům neposkytuje) 

18. listopadu Návrat žáků 1. a 2. tříd 

pedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí 

19. listopadu plavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy 

????. listopadu Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Bc. K. Malečková, 

preventista PČR pprap. M. Tůma 

23. - 27. 

listopadu 

třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních 

učitelů) 

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

organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci 

29. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné - pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Šafrová) 

30. listopadu Návrat ostatních žáků dle nastavených opatření (1. stupeň a 9. ročník prezenční výuka, 

ostatní třídy 2. stupně rotační týdenní systém) 

4. prosince Čerti ve škole (akce pod patronací 9. ročníku) - organizace akce závisí na aktuální 

epidemiologické situaci 

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

zkouška od 10:00) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci 

21. prosince  Vyhlášeny dny volna MŠMT z důvodu zhoršené epidemilogické situace (prodloužení 

prázdnin) 

4. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách (návrat žáků 1. a 2. ročníku, ostatní žáci 

pokračují v distanční výuce, poskytována nezbytná péče o děti rodičů vybraných profesí) 

12. ledna Čas proměn (preventivní program, online přednáška) - dívky 7. ročník 

25. ledna pedagogická rada (uzavření 1. pololetí) 

28. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí (pouze přítomným žákům, ostatní žáci dostanou pouze 

distanční vyrozumění od třídních učitelů) 

29. ledna Školní ples (KCAŽ Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 16:00 - 

22:00 - ZRUŠENO 

8. - 14. února Jarní prázdniny 

23. února Konverzační soutěž v ruském jazyce (okresní kolo, distanční způsob) - postupující žáci 

ze školního kola (p. uč. Novotná J.) 

1. března Uzavření celé školy (mimořádné opatření, poskytování nezbytné péče pro děti rodičů 

vybraných profesí) 

2. března Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo, distanční způsob) - postupující 

soutěžící (p. uč. Černá) 



11 

Datum Akce 

8. března - 9. 

dubna 
Pangea (online matematická celosvětová soutěž) 

6. - 13. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku 

12. března  Muzika Réva (Cimbálová muzika Réva, hudební program, Sokolovna Blatná, 60,- Kč) - 

1. a 2. stupeň  

13. - 20. března  LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 8. ročníku (náhrada loňského školního 

roku) 

19. března Matematický klokan (školní kolo, distanční způsob) - přihlášené třídy a žáci 

25. března Manipulace a dezinformace (webinář pro žáky a rodiče)  

??. března Hurá do školy (předzápisová akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče) - pod partronací 

5. a 9. ročníku 

29. března - 5. 

dubna 

Velikonoční soutěž (barevné dny, distanční způsob) - zapojení žáci z celé školy, 

vyhodnoceno po návratu do školy 

1. dubna Matematická olympiáda (okresní kolo, distanční způsob) - postupující soutěžící (p. uč. 

Šafaříková) 

7. dubna HURÁ DO ŠKOLY (předzápisová online beseda pro rodiče budoucích prvňáčků) - 

učitelky budoucích 1. tříd, vedení školy 

9. - 30. dubna Zápis do 1. ročníku bezkontaktní viz Odkaz na jednotný postup základních škol 

zřizovaných obcí Blatná v době vyhlášeného mimořádného patření. 

12. dubna Zahájení rotační výuky 1. stupně - nástup 2., 3. tříd a 5. B (+ nezbytná péče) 

19. dubna Zahájení rotační výuky 1. stupně - nástup 1., 4.. tříd a 5. A (+ nezbytná péče) 

19. - 25. dubna Týden pro naši Zemi (vyhlášená environmentální soutěž) - přihlášené děti (vyhlášení 

výsledků po návratu do školy) 

22. dubna Dopravní výchova (dopravní hřiště, poznávání značek) - IV. A (p. uč. Voborníková, p. as. 

Boušová) 

10. května Zahájení rotační výuky 2. stupně (1. stupeň pokračuje v pravidelném střídání týdnů 

rotační výuky, nezbytná péče, antigenní testování) - 7. a 9. třídy 

17. května Rotační výuka 2. stupně, prezenční výuka 1. stupně (plný návrat 1. stupně v rámci 

opatření, antigenní testování) - 6. a 8. ročník 

21. května Veselé zoubky (preventivní program dm drogerie) - I. A, B (p. uč. Chvostová, 

Kotšmídová) 

24. května Návrat plné prezeční výuky (návrat všech žáků, antigenní testování) 

25. května Fotografování prvňáčků 

Návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - I. A (p. uč. Chvostová) 

26. května Návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - I. B (p. uč. Kotšmídová) 

27. května Ornitologická vycházka (projektový den, rybník Řítovíz, ornitolog pan Voborník) - IV. 

A, B (p. uč. Voborníková, Lojdová) 

Sklárna Bělčice (exkurze) - III. B (p. uč. Karbanová, p. as. Hrubá) 

1. června Přijímání do cechu žákovského (program pro prvňáčky za patronace 7. tříd) - I. A, B, 

VII. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová, Jiroušková, Polívková, p. řed. Krapsová, p. zást. 

Peteřík, p. uč. Šafr) 

Den dětí (třídní programy) - 1. stupeň 
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Datum Akce 

3. června Volby zástupců z řad zákonných zástupců a pedagogů do Školské rady (7:00 - 15:30) 

Sklárna Bělčice (exkurze) - V. A, B (p. uč. Kuparová, Srbová) 

7. - 8. června Fotografování tříd (termíny jednotlivých tříd budou upřesněny) 

7. - 9. června Charitativní akce (prodej magnetek, Fond Sidus) - žákovský parlament 

10. června Muzeum Blatná (expozice, program Věci kolem nás) - III. B (p. uč. Karbanová) 

11. června Pasování na čtenáře (program pro žáky v dětském oddělení Městské knihovny Blatná) - 

II. A, B (p. uč. Fialová, Motyková) 

15. června Věci kolem nás (Muzeum Blatná, vzdělávací program, prohlídka expozice) - IV. A (p. uč. 

Voborníková, p. as. Boušová) 

16. června Preventivní program Nebezpečí internetu (Do světa) - IV. A (p. uč. Voborníková) 

Sportovní den (Plavecký areál Blatná) - V. A (p. uč. Kuparová) 

17. června Preventivní program Nebezpečí internetu (Do světa) - IV. B (p. uč. Lojdová) 

Sportovní den (Plavecký areál Blatná) - IV. A (p. uč. Voborníková, p. as. Boušová) 

18. června Věci kolem nás (vzdělávací program, prohlídka, Muzeum Blatná) - V. A (p. uč. Kuparová) 

22. června Preventivní program Nebezpečí internetu (Do světa) - V. A (p. uč. Kuparová) 

ZOO Praha (exkurze) - III. B (p. uč. Karbanová, p. as. Hrubá) 

23. června pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí 

Sportovní den (Plavecký areál Blatná) - IV. B (p. uč. Lojdová) 

Preventivní program Nebezpečí internetu (Do světa) - III. B (p. uč. Karbanová) 

24. června třídnické práce 

Preventivní program Nebezpečí internetu (Do světa) - V. B, III. A (p. uč. Srbová, Tvrdá) 

Sportovní den (Plavecký areál Blatná) - IV. B (p. uč. Lojdová) 

Sportovní den (Plavecký areál Blatná) - IV. A, B, VI. A, B (p. uč. Voborníková, Lojdová, 

Šafaříková, Šafr, p. as. Strnadová, Boušová) 

Muzeum Blatná (expozice, program Věci kolem nás) - II. B (p. uč. Motyková) 

DVPP - robotika (vzdělávací odpoledne, EDUBUS) - přihlášení pedagogové 

28. června Muzeum Blatná (program Věci kolem nás) - II. A (p. uč. Fialová) 

??. 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) - 

organizace závisí na aktuální epidemiologické situaci 

Závěrečné prezentace (vybraná témata, spolupráce ve dvojicích) - 9. třídy 

30. června vydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku (průvod 

městem po dodatečné změně, popř. sraz přímo na nádvoří zámku, slavnostní ceremoniál 

v 8:30 - IX. A, 9:00 - IX. B) 
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Výlety 

Datum Akce 

9. - 11. června Blatenka, LT Ostrý (školní výlet) - III. A (p. uč. Tvrdá, p. as. Koblihová) 

10. června Bezdědovice (školní výlet, pěší) - 5. ročník (p. uč. Kuparová, Srbová) 

17. - 19. června Blatenka, LT Ostrý (školní cyklistický výlet) - VIII. B (p. uč. Šafrová, Šafr) 

21. června Tvrz Buzice (školní pěší výlet, přírodovědná vycházka) - IV. A (p. uč. Voborníková, p. as. 

Boušová) 

22. června Chobot (školní pěší výlet) - VI. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr, p. as. Strnadová) 

28. června Otava (školní výlet, rafty) - IX. A, B (p. uč. Karešová, Vejvodová, p. as. Hovorková) 

Tajný výlet kolem Blatné (pěší výlet se stanovišti a úkoly) - II. B, V. B (p. uč. Srbová, 

Motyková) 

Pěší výlet po Blatné - I. B (p. uč. Kotšmídová, p. as. Kulhová) 

Pěší výlet Vahlovice (pěší výlet do okolí Blatné) - VII. B (p. uč. Polívková) 

29. června Otava (školní výlet, rafty) - VII. A (p. uč. Jiroušková, p. as. Hovorková) 

− plavecký výcvik – plavecká výuka pro 3. a 4. ročníky byla naplánována v plaveckém stadionu 

Písek na čtvrtek 19. 11. 2020 – 4. 2. 2021 (III. A, B) a 5. – 12. 1. 2021, 18. 2. 2021 – 15. 4. 2021 

(IV. A, B) – (pro financování dopravy bylo umožněno čerpat finance ze státního rozpočtu) – 

plavecká výuka byla zrušena z důvodu mimořádných opatření 

− lyžařský výcvik 7. roč.  8. roč. (náhradní termín za loňský školní rok) byl naplánován na Šumavě 

v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech 6. - 13.  2. 2021 (se 7. třídami by se LVVZ zúčastnili 

i třídní učitelé pro podporu jejich spolupráce s třídními kolektivy, což bylo velmi pozitivně 

hodnoceno žáky, rodiči i pedagogy) – z důvodu mimořádného opatření uzavření školy ale 

neproběhl 

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

zavedeny adaptační pobyty žáků při přechodu na 2. stupeň (7. - 9. září 2020 – 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 a bezpečné chování 

v kybersvětě. 

− BESIP – touto oblastí byla pověřena p. učitelka Zdeňka Jestřábová[JK1] 

− ve školním roce nebyly vyhlášeny žádné dny ředitelského volna, MŠMT vyhlásilo dny volna na 

26. a 27. října (prodloužení podzimních prázdnin), 21. a 22. prosince (prodloužení vánočních 

prázdnin) 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

zájmové útvary:  

Čtenářský klub (Šablony II.) 

ostatní zájmové útvary z provozních důvodů (povinnost dodržení homogenity skupin ve 

ŠD) nebyly realizovány 
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− akce pro děti – v době mimo vyučování pořádané školní družinou: 

Datum Akce 

27. listopadu Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna) - ZRUŠENO 

18. prosince Vánoční besídka - ŠD (vychovatelky) 

18. - 26. února Maškarní bály (reje v maskách) - ŠD (vychovatelky) 

26. března Velikonoční jarmark (vystoupení 2. a 4. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna) - ZRUŠENO 

22. dubna Den Země (úklid školního dvora, beseda na téma ochrana přírody) - ŠD (vychovatelky) 

24. května Maraton (štafetový běh na 42,2 km) - ŠD (vychovatelky)  

1. června Den matek (básničky, přání, výrobky, kvízy, soutěže) - ŠD (vychovatelky) 

28. června Slavnost ve ŠD (soutěže k ukončení školního roku) - ŠD (vychovatelky) 

− 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 pod vedením paní 

učitelky Jany Novotné  

o schůzky žákovského parlamentu - v rámci prezenční výuky schůzky ve škole, v době 

distanční výuky – komunikace elektronická, e-mail 

o aktivity žákovského parlamentu - realizace společných aktivit – příprava knihbudky, 

charitativní akce – Fond Sidus 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

− viz. tabulky 2 

− pedagogický kolektiv tvořilo:  

Pedagogičtí pracovníky Fyzicky Přepočtení 

vyučující 27 26,214 

vychovatelky 6 4,012   

asistent pedagoga  6 2,750  

speciální pedagog  1 0,455 

− všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho měli předepsané vzdělání (postupně si doplňuje 

vzdělání pro vychovatelství a asistenta pedagoga)  

− 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 6 6,000 

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 



15 

− údaje o účasti školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT, soutěže typu A a B: 

Účast v soutěžích (okresní a vyšší kola) 

− z důvodu mimořádných opatření kvůli nákaze COVID 19 byla k 11. březnu 2020 zastavena 

nerealizovaná okresní kola i veškerá vyšší kola soutěží 

Matematická olympiáda  

kategorie Z6 
 

8. místo Čanda Tomáš (VI. B) 

9. místo Slavík Jan (VI. B) 
  

Olympiáda v ruském jazyce 

kategorie B (distanční způsob) 

7. místo Čížek Marek (VIII. A) 

8. - 10. místo Koblih Mikuláš (VIII. B)  
Koman Vojtěch (IX. A) 

  

  

Olympiáda v anglickém jazyce 

kategorie II. A (distanční způsob) 

7. místo Převrátilová Ema (IX. A) 
  

  

Olympiáda v českém jazyce 

kategorie I. (distanční způsob) 

14. - 15. místo Převrátilová Ema (IX. A) 

18. - 21. místo Jiřincová Klára (IX. A) 
  

Biologická olympiáda  

kategorie D 
 

45. místo Slavík Jan (VI. B) 
  

Účast v ostatních soutěžích 

Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) 

kategorie 4. ročník (4 795 účastníků z ČR) 

49. místo Viktora Šimon (IV. A) 

76. místo Flandera Martin (IV. B) 

162. místo Fous Jan (IV. A) 

507. místo Koman Jaroslav (IV. B) 

561. místo Zemanová Lucie (IV. A) 

994. místo Fajová Zuzana Nela (IV. A) 

1211. místo Erben Lukáš (IV. A) 

1211. místo Fajová Tereza Ella (IV. A) 

2009. místo Antoš Tobiáš (IV. B) 

kategorie 5. ročník (5 29045 účastníků z ČR) 

1714. místo Slavíková Kateřina (V. B) 
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kategorie 6. ročník (4 9975 účastníků z ČR) 

6. místo  Čanda Tomáš (VI. B) - postup do finálového kola 

579. místo Švec Michal (VI. B) 

838. místo Medlínová Natálie (VI. B) 

1470. místo Slavík Jan (VI. B) 

2668. místo Klásek Lukáš (VI. B) 

kategorie 5. ročník (4 990 účastníků z ČR) 

829. místo Vilítová Markéta (VII. B) 

829. místo Tůma Tadeáš (VII. B) 

1244. místo Hromada Michal (VII. A) 

kategorie 5. ročník (4 079 účastníků z ČR) 

1574. místo Baťka Vojtěch (IX. A) 

celostátní finálové kolo 
 

Ročník 2020  

20. místo Flandera Štěpán (vloni žák IX. A)  

Ročník 2021  

22. místo Čanda Tomáš (VI. B)  
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Vzdělávání pedagogů 

− p. uč. Princová ukončila specializační studium pro metodiky prevence (společnost Do světa) 

− p. vych. Jaroslava Strnadová – studium kurzu vychovatelství (1. rok) 

− pedagogičtí pracovníci se účastnili akcí v rámci naplánovaného vzdělávání pro Šablony II. 

(čtenářská, matematická, polytechnická gramotnost, osobnostní rozvoj) 

− škola se zapojila do vzdělávání pro školy, které od 1. září 2021 zahájí vzdělávání s novou 

informatikou (kurzy pořádané NPI) 

− pedagogičtí pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: 

 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

13. 11. 2020 Mašková Kamila 

Rozvoj matematické 

gramotnosti u žáků ZŠ 

– 8 hodin 
27438/2019-1-822 

Webinář 

Šablony II./ŠD 

25. 11. 2020 
Hrubá Lenka 

Rybová Jaroslava 

Rozvoj matematické 

gramotnosti u žáků ZŠ 

– 8 hodin 
27438/2019-1-822 

Webinář 

Šablony II./ŠD 

03. 12. 2020 
Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Novely právních předpisů od 
1.1.2021 se zaměřením na 

dopady ve školství (3 hodiny) 
xxx Webinář 

15. 12. 2020 
Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Využívání Bakalářů při 

distanční výuce 
xxx Webinář 

28. 01. 2021 Šafr Miroslav 
Jak na trénink rychlosti u dětí 

a mládeže 
xxx 

3D fitness 

webinář 

24. 02. 2021 Peteřík Jiří Bakaláři  Webinář 

26. 02. 2021 
Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Distanční výuka 

Právo ve škole - dílna 

MSMT-13492/2018-

1-538 
webinář 

02. 03. 2021 
Klečková Magdalena 

Srbová Marcela 

Diagnostika schopností 

a dovedností v oblasti čtení 
a psaní, varianta pro pedagogy 

škol a školská poradenská 

pracoviště 

MŠMT-32021/2020-

2-806 

webinář 

 

03. 03. 2021 Novotná Jana Hodnocení při online výuce xxx 
webinář 

projekt SYPO 

05. 03. 2021 
Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 
Ředitel a jeho sborovna 

MSMT-27509/2019-

1-917 
webinář 

23. 03. 2021 Komárková Šárka 

Jak rozvíjet matematickou 

gramotnost aneb matematika 

v praxi 

MSMT-21687/2020-

4-500 
webinář 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

25. 03. 2021 Klečková Magdalena 

Výuková podpora žáků se 

zaměřením na čtenářskou 

gramotnost (čtení, psaní, 

počáteční psaní) s možností 

využití online aplikace Včelka 

MSMT-16263/2019-

1-572 

webinář 

Šablony II./ZŠ 

28. 01. 2021 Šafr Miroslav Jak na rychlost mládeže 
fitness studio 3DFA 

Praha 
webinář 

17. 03. 2021 Šafr Miroslav 

Co a jak zlepšit a kterým 
cvikům se v tréninku vyhnout 

 

fitness studio 3DFA 

Praha 
webinář 

26. 03. 2021 

Vejvodová Olg 

Kotšmídová Eva 

Fialová Jana 

Třídním učitelem 

v postcovidové době I. 

MSMT 7970/2019-2-

466 (1. část) 
webinář 

11. 04. 2021 Šafr Miroslav Hry v tréninku dětí xxx 
3D fitness 

webinář 

14. 04. 2021 
Krapsová Jana 

(Peteřík Jiří) 

Financování a vykazování 

pedagogické intervence 
xxx webinář 

14. 04. 2021 Komárková Šárka Komunikace s rodiči 
MSMT-21687/2020-

4-500 

webinář 

Šablony II. /ZŠ 

15. 04. 2021 

Krapsová Jana 

(Peteřík Jiří 

Šafr Miroslav) 

Základy algoritmizace 

a programování 

DVPP c.j. 

32916/2017 

webinář 

projekt Revize 

RVP ZV 

15. 04. 2021 Karešová Petra 

Buněčná biologie – z čeho se 

skládají buňky a jak se 

rozmnožují 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/1

9_078/0018245 
Webinář/ZŠ 

19. 04. 2021 Krapsová Jana 

Revize RVP ZV – Startovací 

balíček – vzdělávání učitelů 

nové informatiky 

DVPP c.j. 

32 916/2017 

webinář 

projekt Revize 

RVP ZV 

19. 04. 2021 

24. 04. 2021 
Šafrová Tereza Rozvoj čtenářské gramotnosti 

MSMT-6243/2018-2-

269 

webinář 

Šablony II. /ZŠ 

20. 04. 2021 

Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Komárková Šárka  

Jestřábová Zdeňka 

Školní systemické konstelace – 

jak nevyhořet 

č.j.: 34458/2019-2-

1147 
webinář 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

21. 04. 2021 Princová Dana Čeština a online nástroje 

Implementace 

akčního plánu Jč. 

kraje II, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/

19_078/0018245 

webinář 

21. 04. 2021 Klečková Magdalena 

Diagnostika matematických 

schopností a dovedností, 

varianta pro pedagogy škol 

a školská poradenská 

pracoviště 

MŠMT-32021/2020-

2-806 
webinář 

26. 03. 2021 

22. 04. 2021 

Voborníková Pavla 

Srbová Marcela 

Jiroušková Martina 

Šafrová Tereza 

Šafr Miroslav 

Karbanová Marcela 

Kuparová Tereza 

Polívková Vladěna 

Karešová Petra 

Chvostová Ivana 

Komárová Šárka 

Tvrdá Iva 

Černá Eva 

Motyková Lenka 

Třídním učitelem 

v postcovidové době I., II. 

MSMT 7970/2019-2-

466 
webinář 

22. 04. 2021 Novotná Jana 
Třídním učitelem 

v postcovidové době II. 

MSMT 7970/2019-2-

466 (2. část) 
webinář 

28. 04. 2021 Karešová Petra 

Bezpečné používání 

chemických látek a směsí 

v chemické výuce 

MSMT-15512/2018-

1-449 
webinář 

05. 05. 2021 
Peteřík Jiří 

Krapsová Jana 

Školní systemické konstelace- 

Jak být autoritou 
34458/2019-2-1147 webinář 

07. 05. 2021 
Peteřík Jiří 

Krapsová Jana 

Zvládání námitek a jednání 

v obtížných situacích ve škole 
č.j.9374/2020-4-238 

Webinář 

Šablony II. /ZŠ 

10. 05. 2021 Schmidová Jana 

Co by mohli číst čtenáři ve 

věku druhého stupně základní 

školy 

DVPP č.j. 

32 916/2017 
webinář 

12. 05. 2021 Krapsová Jana 

Oblastní workshop ICT 

(Základy programování 

Scratch pro základní školy) 

DVPP č.j. 

32 916/2017 

webinář 

projekt Revize 

RVP ZV 

13. 05. 2021 Peteřík Jiří 
Oblastní workshop ICT 

(Revize ŠVP v informatice, 

DVPP c.j. 

32 916/2017 
webinář 
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Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

programování, robotika pro ZŠ 

a SŠ 

projekt Revize 

RVP ZV 

28. 05. 2021 
Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Řízení a ovlivňování lidí, 

jejich motivace, vztahy 

a komunikace 

MSMT-22201/2017-

1 

Webinář 

Šablony II. /ZŠ 

16. 06. 2021 Krapsová Jana 
Revize RVP ZV – Startovací 

balíček – Informační systémy 

DVPP c.j. 

32916/2017 

webinář 

projekt Revize 

RVP ZV 

21. 06. 2021 Srbová Marcela 

Diagnostika schopností a 

dovedností, varianta pro 

pedagogy školy a školských 

poradenských zařízení 

Č.j.: 2505/2013-201-

108 
Brno 

24. 06. 2021 

Schmidová Jana 

Peteřík Jiří 

Fialová Jana 

Krapsová Jana 

Vejvodová Olga 

Karešová Petra 

Šafr Miroslav 

Komárková Šárka 

Šafaříková Hana 

Podlešáková Jana 

Robotika – první kroky 
Č.j.: 21304/2020-3-

477/ 

Eduteam 

Blatná 

18. - 22. 08. 

2021 
Schmidová Jana Krajina v nás 

Č.j.: 21025/2020-4-

529 
Plzeň 

24. 08. 2021 Polívková Vladěna 
Hry a interaktivní metody na 

hodinách cizích jazyků 
WB-CET-15069 webinář 

 

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

vzdělávací akce) nebo webináře (důvod mimořádná opatření, nižší náklady) 

f)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

− o činnosti školy bylo uveřejněno  

• 6 souborné příspěvky v SOBáčku 

• 5 příspěvků v Blatenských listech 

• návrat, vysvědčení – DENÍK STRAKONICKA 

− škola nemohla uspořádat akce pro rodiče a veřejnost „Vánoční zpívání na schodech“, 

„Akademii“, společně se SRPŠ se podílela na „Čertovském zastavení“, „Žákovském plese“; 

„Velikonoční jarmark“ – akce byly z důvodu mimořádných opatření zrušeny  

− žáci se účastnili městských akcí – akce k připomenutí obětí holocaustu  

− škola ve spolupráci s CKVB poskytla prostory pro Klavírní kurzy  
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− před zápisem do 1. tříd jsme nemohli uspořádat pro děti z MŠ pravidelné akce „Prvňáčkem na 

zkoušku“ (ani plánovanou online verzi); byla připravována nová akce pro rodiče a budoucí 

prvňáčky „Hurá do školy“, z důvodu mimořádných opatření ale neproběhla, byla zrealizována 

pouze online beseda s rodiči a zveřejněn prezentační web školy pro rodiče budoucích prvňáčků 

https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak 

− tradiční akcí je slavnostní vymetání žáků 9. tříd, průvod městem a rozloučení s vycházejícími 

žáky (Freskový sál blatenského zámku) 

g) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

− viz tabulka 6 

• ČŠI – inspekční šetření k návratu žáků po distanční výuce (online rozhovor s vedením školy, 

dotazníkové šetření třídních učitelů) 

− přehled kontrol: 

• MěÚ Blatná - veřejnosprávní kontrola (kontrola hospodaření se svěřeným majetkem  

a poskytnutými prostředky (rok 2016 a současný stav) – 15. 09. 2020, 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. 2020 celkem v Kč (od zřizovatele): 3 260 000,00 

 Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč: 4 085 731,00 

 Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč: 826 251,00 

 Hospodářský výsledek: 520,00 

− čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující 

− dary celkem  5 000,00 

Ukazatel 
Poskytnuto  

k 31 12. 2020 

Použito  

k 31. 12. 2020 

Přímé náklady na vzdělávání celkem 29 141 242,00 29 141 242,00 

- z toho: a) platy 20 714 972,00 20 714 972,00 

               b) OON 415 000,00 415 000,00 

               c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 8 011 270,00 8 011 270,00 

Leifheit s.r.o. Blatná 5 000,00  0,00 

Dura Blatná - Věcný dar – tablety (v hodnotě) 87 425,00 87 425,00 

Tesla Blatná 5 000,00 0,00 

Obědy pro děti (dotace stravování sociálně 

znevýhodněných dětí) 

7 872,00 

 

7 350,00 

511,00 

(vráceno 7 361,00) 

4 250,00  

(vráceno 3 100,00) 

https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak
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i) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

− protidrogovou prevencí byla pověřena p. uč. Dana Princová. Škola měla zpracovaný Minimální 

preventivní program. 

j) Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů 

− škola podala žádosti o dotace Jihočeského kraje. Z důvodu mimořádných opatření ale nakonec 

nebyly poskytovány 

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. 2019) 

Dotace požadovaná 

u koho/termín 
Důvod 

Podíl 

zřizovatele 

(školy) 

Přiznáno Kč 

MěÚ Blatná Podpora preventivních programů 70 000,00 70 000,00 

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 


