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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 či sdílené učebně.  

- 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, po uvolnění bylo zavedeno přechodné období – výběr ze dvou jídel 2x 

týdně (většinou úterý a čtvrtek). 

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

- ve škole byly využívána ICT technika: 

o 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) 

- notebooky, sluchátka s mikrofony, vizualizéry, webové kamery, grafické tablety, tablety, atd. 

- škola byla vybavena další digitální technikou nebo plánuje v další období další doplnění digitálního 

vybavení v rámci: 

o dotačních programů MŠMT  

o program pro pořízení digitálních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních 

kompetencí (částečně čerpáno – pořízení přístupu na webové výukové portálu pro využití 

v předmětech napříč výukou s použitím tabletů/PC, 

o program pro prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky (provedeny přípravné činnosti, 

v současné době možné podpořit žáky ze současného vybavení) 

o z daru firmou Dura Blatná - tablety Lenovo 

o ze státního rozpočtu nebo rozpočtu zřizovatele 

- ve škole byla provedena rekonstrukce infrastruktury (obnova technického vybavení pro WI-FI pokrytí 

celé budovy a školního dvora, obnova základního technického vybavení pro vnitřní síť, pořízení 

kvalitního digitálního vybavení pro zajištění serverového sdílení dat s nastavením zvýšených 

ochranných prvků s ohledem na GDPR) – z finanční podpory zřizovatele 

- ve školním roce byla provedena čtvrtá 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 jsou k dispozici knihovny: 

o učitelská knihovna prošla rekonstrukcí o letních prázdninách 2022 

o žákovská knihovna 1. a 2. stupně prošla velkou změnou před zářím 2021. Knihovna byla 

dovybavena studijním prostorem s notebooky a čtenářským koutkem. Byl zaktivován nový 

režim provozu, do kterého se zapojili žáci=knihovníci, kteří nejen poskytují knihovnické služby, 

ale připravují i akce pro ostatní žáky (soutěže, pasování na čtenáře,..). Knihovna je žákům 

k dispozici i o některých přestávkách a v době poledního volna. Je využívána i v době výuky pro 

realizaci čtenářských dílen či v rámci čtenářském klubu (Šablony). 

- 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 v době mimořádných hygienických opatření, zaktivován 

v době vysokých teplot na konci školního roku) 

- 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, …) 

http://www.skolniprogram.cz/login


5 

- škola ověřovala a dolaďovala provoz Družinového systému pro zajištění bezkontaktního vyzvedávání 

dětí ze školní družiny  

- ve škole byl aktivován čipový vstupový systém o budovy pomocí digitální čtečky a čipů 

provozovaných ve školní jídelně (prostřednictvím Školního programu). V dalších letech je plánováno 

využít tyto čipy i pro vstup do šatnových kójí či jiných prostor. 

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

p. uč. Mgr. Pavla Voborníková – místopředsedkyně – zástupkyně pedagogických pracovníků, 

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 byla p. Jana Španihelová, od července 

2022 se stala předsedkyní Jiřina Uldrichová 

- nadace založena nebyla 

b) Vzdělávací koncepce 

- ŠVP – Škola základ života je platný od 1. 9. 2016, dokument byl doplněn dodatky platnými 

od 4. 9. 2017 a od 1. 9. 2021 

- ve školním roce bylo vyučováno dle následujícího režimu: 

o 1., 2., 3., 6. ročníky – vyučování podle ŠVP vycházejícího z upraveného RVP 2021, v 6. ročníku 

začala výuky tzv. „Nové informatiky“ 

o ostatní ročníky byly vzdělávány dle původního ŠVP (RVP 2017) 

- povinně volitelné předměty: 

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

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

9. roč. – informatika, praktika z matematiky, konverzace v anglickém jazyce, pracovní 

činnosti – hoši/dívky 

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

s pedagogy SOU Blatná 

- nepovinné předměty:  

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

 – Šablony II/III:  

• 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 2021/2022 byl ovlivněn vyhlášenými mimořádnými opatření z důvodu epidemie 

COVID 19. Škola nebyla dlouhodobě uzavřena. Několikrát došlo k vyhlášení karantén pro třídy, proto 

byla opakovaně spouštěna distanční výuky dle speciálního rozvrhu. V případě karantény vyučujících 

http://www.skolniprogram.cz/login
http://skolavpyzamu.cz/
https://classroom.google.com/


6 

byl spuštěn provoz „distanční výuky do školy“ se zajištěním dohledu v učebnách. Všechny tyto kroky 

vedly ke snížení negativního vlivu opakovaných karantén. Ostatní provoz byl přizpůsoben 

hygienickým požadavkům (pravidelné antigenní testování pracovníků i žáků, po dohodě s testovacím 

centrem v Blatné škola poskytovala po souhlasu rodičů i PCR testování neinvazivními testy). 

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

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

- Škola byla připravena poskytovat nezbytnou péči o děti s povinnou školní docházkou jejichž zákonní 

zástupci jsou pracovníci vybraných profesí – tento režim nebyl aktivován. 

- Od září 2021 byla škola zařazena do seznamu ZŠ pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro 

spádovou oblast. Během školního roku bylo spuštěno několik skupin: 

21. 9. 2021 – 30. 6. 2022 1 skupina  4 hodiny týdně 

4. 4. 2022 – 30. 6. 2022 1 skupina (1. stupeň)  

1 skupina (2. stupeň)  
celkem 20 hodin týdně 

2. 5. 2022 – 30. 6. 2022  rozdělení skupiny 1. stupně 

na dvě (1+2, 3+4+5) 

- školní rok byl ovlivněn nástupem žáků ukrajinské národnosti od dubna 2022 (i následně poté), kteří 

byli zařazeni do běžných tříd. Bezplatná jazyková příprava probíhala v době běžného rozvrhu, mimo 

tuto přípravu se žáci účastnili běžné výuky. Obsah a metody výuky byly upraveny s ohledem na 

neznalost českého jazyka. Žáci na konci školního roku byly většinou hodnoceni známkou, pokud jejich 

zákonní zástupci nepodali žádost o slovní hodnocení (dle pravidel pro hodnocení, součást školního 

řádu školy). 

- ve školním roce jsme realizovali následující projekty: 

Měsíc 

realizace 
Třída Vyučující 

Název projektu  

Popis realizace 
Průřez předměty 

říjen III. A Fialová Jana Želva 

Text o želvě, obrázky PC, encyklopedie, 

informace o želvách, výroba želvy, barevné 

počítání, malba želvy 

ČJ (čtení a literární 

výchova), prvouka, M, Pv, 

Vv, informační a čtenářská 

gramotnost 

říjen II. B Kotšmídová Blatná 

Vycházka po Blatné, zajímavá místa, 

osobnosti, zpracování plakátu 

Čj, Vv, Pv, Tv, 

informační a čtenářská 

gramotnost, sociální 

kompetence 

říjen V. A 

I. B 

Voborníková 

Pavla 

Karbanová 

Marcela 

Komunitní sad Blatné 

Projekt ve spolupráci s KP Blatná Práce 

v městském sadu – sázení stromků 

Základní informace o stromcích, péče o ně 

přírodověda/prvouka, Pv, 

EVVO, sociální a pracovní 

kompetence, informační 

a polytechnická gramotnost 

prosinec I. A Tvrdá Iva Vánoční ozdoba a zvyky 

Skládání z papíru a stříhaná ozdoba, ozdobená 

drobnými tvary z papíru.  

Seznámení se zvyky a obyčeji, společné 

povídání nad obrázky. 

Čj, Pv, prvouka, EVVO – 

ochrana přírody 

digitální, komunikativní, 

pracovní kompetence,  

čtenářská gramotnost 

prosinec I. B Karbanová 

Marcela 

Vánoční ozdoba a zvyky – Cesta do 

Betléma 

Výroba vánočních ozdob, příprava 

vystoupení, příprava trhu 

Pv, prvouka, Čj, M 

finanční a polytechnická 

gramotnost, 

sociální, pracovní 

kompetence 
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Měsíc 

realizace 
Třída Vyučující 

Název projektu  

Popis realizace 
Průřez předměty 

prosinec II. A Chvostová 

Ivana 

Vánoční ozdoba a zvyky – Těšíme se na 

Vánoce 

Práce s papírem – stříhání, lepení, barvení, 

četba textů s vánoční tematikou, 

dramatizace pohádky, koledy 

Pv, Vv, Hv, Čj, prvouka 

informační a čtenářská 

gramotnost, sociální, 

komunikační, pracovní 

prosinec II. B Kotšmídová 

Eva 

Vánoční ozdoba a zvyky - Těšíme se na 

Vánoce 

Práce s papírem – stříhání, lepení, barvení, 

četba textů s vánoční tematikou, 

dramatizace pohádky, koledy 

Pv, Vv, Hv, Čj, prvouka 

čtenářská  informační 

gramotnost, sociální, 

komunikativní, pracovní 

kompetence 

prosinec III. A Fialová Jana Vánoční ozdoba a zvyky – Cesta do 

Betléma 

Výroba ozdob, vánoční písně, povídání 

o Vánocích – knihovna Blatná 

Pv, Hv, Čj, prvouka 

sociální, komunikativní, 

pracovní kompetence 

čtenářská gramotnost 

prosinec III. B Motyková 

Lenka 

Vánoční ozdoba a zvyky – Advent a 

vánoční čas 

Výroba vánoční ozdoby, vánoční výzdoba 

třídy, betlém, vánoční svícen, vánoční 

koledy, zvyky a obyčeje 

Prvouka, Hv, Vv, Pv 

pracovní, sociální, 

komunikativní kompetence 

prosinec IV. A Kuparová 

Tereza 

Vánoční ozdoba a zvyky – Čekání na 

Ježíška 

Výroba ozdob, vánoční písně, povídání 

o Vánocích, vánoční kvíz, vánoční tradice 

ČJ, M, PV, HV, 

přírodověda, čtenářská, 

informační gramotnost 

komunikativní kompetence 

prosinec IV. B Srbová 

Marcela 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Vánoční tradice 

Výroba ozdoby 

Nácvik dramatizace – divadlo s vánoční 

tematikou (následné vystoupení pro ostatní 

třídy) 

Tradice ve zdobení stromečku 

ČJ, M, HV, PV, vlastivěda, 

dramatická výchova, 

čtenářská, informační 

gramotnost 

sociální, komunikativní 

kompetence 

prosinec V. A Voborníková 

Pavla 

Vánoční ozdoba a zvyky – Těšíme se na 

Vánoce 

Vánoční zázrak – Vánoce na frontě roku 

1914, vánoční zvyky v jiných zemích světa, 

hra na Ježíška, výroba vánoční ozdoby 

ČJ, Vlastivěda, VV, PV, 

čtenářská, polytechnická 

a  informační gramotnost, 

digitální, sociální, pracovní 

kompetence 

prosinec V. B Lojdová 

Zdeňka 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Adventní kalendář, odlévání ozdob ze sádry, 

vycházka do přírody – krmení ptáků, zvěře 

Tv, Vv, přírodověda, 

sociální, pracovní 

kompetence 

polytechnická, čtenářská 

a informační gramotnost 

prosinec Vi. A Karešová 

Petra 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Vánoční zvyky a pranostiky, film Anděl páně, 

výroba vánoční ozdoby 

 Čj, M, Pv, Ov 

čtenářská, polytechnická 

a informační gramotnost, 

kompetence pracovní, 

sociální, k učení 

prosinec VI. B 

 

Vejvodová 

Olga 

 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Vánoční zvyky a pranostiky, film Anděl páně, 

výroba vánoční ozdoby 

 Čj, M, Pv, Ov 

Čtenářská gramotnost, 

kompetence pracovní, 

sociální, k učení 

prosinec VII. A Šafr Miroslav Vánoční ozdoba a zvyky 

Zdobení vánočního stromku, vánoční zvyky, 

výroba ozdob 

Ov, Vv, dějepis, Pv 

kompetence pracovní, 

sociální komunikativní 

polytechnická gramotnost 
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Měsíc 

realizace 
Třída Vyučující 

Název projektu  

Popis realizace 
Průřez předměty 

prosinec VII. B Šafaříková 

Hana 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Výroba ozdob na vánoční strom, vánoční 

zvyky, zdobení vánočního stromu ve 

spolupráci s hasiči Blatná 

Ov, dějepis, Vv, M, ČJ, 

kompetence pracovní, 

sociální komunikativní 

polytechnická, čtenářská 

a informační gramotnost 

prosinec VIII. A Jiroušková 

Martina 

Komárková 

Šárka 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Prezentace + hra vánoční zvyky, výroba 

skřítka, hry a zpěv koled 

dějepis, Hv, Pv, Vv, 

digitální, polytechnická, 

informační gramotnost 

prosinec VIII. B Polívková 

Vladěna 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Prezentace na téma Vánoce v evropských 

zemích pro žáky II. B 

Výroba vánočních ozdob 

Prvouka, dějepis, Ov, 

zeměpis, Vv, Pv  

kompetence sociální, 

pracovní, komunikativní 

gramotnost digitální, 

čtenářská, polytechnická 

prosinec VIII. C Jestřábová 

Zdeňka 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Ozdoba z vlny – bambulky, prezentace, 

vánoční zvyky, ozdoba na vánoční strom - 

hvězda 

Ov, dějepis, Ov, Vv, Pv 

kompetence pracovní, 

sociální, komunikativní 

digitální gramotnost 

prosinec IX. A Černá Eva Vánoční ozdoba a zvyky 

Pracovní list – vánoční zvyky, výroba vánoční 

ozdoby 

Hv, Vv, dějepis, zeměpis, 

Ov, Pv 

čtenářská gramotnost, 

kompetence pracovní, 

k učení 

prosinec IX. B Šafrová 

Tereza 

Vánoční ozdoba a zvyky 

Seznámení s vánočními zvyky, zajímavosti 

týkající se Vánoc, zpěv koled, výroba 

ozdoby 

 Hv, Vv, Ov, Čj, dějepis, Pv 

kompetence pracovní, 

sociální komunikativní 

čtenářská, informační, 

polytechnická gramotnost 

červen V. B Krapsová 

Jana 

Naši sousedé 

práce s mapou, encyklopedií, internetovým 

obsahem 

spolupráce ve skupinách 

plnění úkolů, ochutnávka místních dobrot, 

práce s jazykem daného státu 

M, vlastivěda, přírodověda, 

Čj, Vv, Pv, (cizí jazyky), 

informatika, čtenářská, 

informační, digitální 

gramotnost 

kompetence sociální, 

komunikativní, k učení, 

k řešení problémů 

prosinec V. A Voborníková 

Pavla 

Podnebné pásy – příroda Norska a Filipín 

Promítání s ornitologem o přírodě v jiných 

podnebných pásmech. 

Plnění úkolů na stanovištích. 

Představení cizokrajného ptactva ornitologem 

+ domácí chov těchto ptáků. 

Výkres – cizokrajní ptáci. 

Čj, přírodověda, vlastivěda, 

Vv, informační, čtenářská, 

digitální gramotnost 

kompetence k řešení 

problému, komunikativní, 

sociální 

duben VIII. B 

II. B 

Polívková 

Vladěna, 

Kotšmídová 

Eva 

Den Země 

Cesta do Lnář 

Naučná stezka  

Plnění úkolů, pracovní listy 

Prohlídka zámku 

Vedení mladších spolužáků staršími žáky, 

prezentace splnění úkolů 

Tv, Čj, Prv, Vv, Z, Čj, Ov, 

gramotnost čtenářská, 

informační, kompetence 

komunikativní, sociální, 

k řešení problémů 

EVVO – ochrana přírody 

duben V. A, B Lojdová 

Zdeňka 

Voborníková 

Pavla 

Den Země – den s ornitologem 

 Řítovíz 

Snižování počtu potápek černokrkých – 

z důvodu znečištění vody v rybnících a 

přírodověda, vlastivěda, Čj, 

M, EVVO, Tv, Pv, 
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Měsíc 

realizace 
Třída Vyučující 

Název projektu  

Popis realizace 
Průřez předměty 

chovu kaprů, měření průhlednosti vody, hra 

– Boj o potravu, kroužkování ptáků 

s ornitologem 

kompetence k řešení 

problémů, komunikativní, 

sociální 

duben VIII. A 

II. A 

Jiroušková 

Martina 

Chvostová 

Ivana 

Den Země 

Vycházka po Blatné  

Hravé úkoly s tématy k Blatné 

Vedení mladších spolužáků staršími žáky 

Tv, Čj, Prv, Vv 

Gram. Čtenářská, 

informační, komunikační, 

sociální 

EVO – ochrana přírody 

duben VII. A 

I. A 

Šafr Miroslav 

Tvrdá Iva 

Den Země 

Cesta na Mačkov  

Šipkovaná s úkoly 

Vedení mladších spolužáků staršími žáky 

Čj, M, Hv, Vv, Pv, Tv, 

prvouka/přírodopis/zeměpis 

kompetence sociální, 

komunikativní, řešení 

problémů 

duben VII. B 

I. B 

Šafaříková 

Hana 

Karbanová 

Marcela 

Den Země 

Cesta na „Vinici“ 

Šipkovaná s úkoly 

Vedení mladších spolužáků staršími žáky 

Tv, Př, Z, Hv, F 

kompetence čtenářská, 

sociální, k učení 

duben IX. B 

III. B 

Šafrová 

Tereza 

Motyková 

Lenka 

Den Země 

Cesta do okolí Blatné  

Aktivity venku  

Vedení mladších spolužáků staršími žáky, 

hudební vystoupení starších žáků 

Tv, Hv, EVVO, vlastivěda, 

přírodověda, 

kompetence sociální, 

komunikativní, řešení 

problémů 

duben IX. A 

III. A 

Černá Eva 

Fialová Jana 

Den Země 

Procházka  

Hry a aktivity ve třídě a venku 

Vedení mladších spolužáků staršími žáky, 

ochrana přírody 

Prvouka/přírodopis/zeměpis 

Tv, EVVO 

gramotnost polytechnická,  

kompetence sociální, 

komunikativní, k řešení 

problémů 

duben IV. A Kuparová 

Tereza 

Den Země 

Eko hra – plnění úkolů na stanovištích 

s ekologickou tematikou 

Čj, přírodověda, M, Tv, Pv 

gramotnost čtenářská, 

informační, kompetence 

sociální, k řešení problémů, 

komunikativní 

 

duben VIII. C 

IV. B 

Jestřábová 

Zdeňka 

Srbová 

Marcela 

Den Země 

Cesta do okolí Blatné  

Vedení mladších spolužáků staršími žáky 

přírodověda/přírodopis, Ov, 

EVVO, Pv, Tv 

kompetence k učení, 

komunikativní, sociální, 

k řešení problémů 

duben VI. A 

VI. B 

Karešová 

Petra 

Vejvodová 

Olga 

Den Země 

Školní hřiště – stanoviště s úkoly (třídění 

odpadu, typy kontejnerů, suroviny pro 

výrobu skla, bio odpad) 

EKO hra 

Tvorba stromu s tématem jak chránit planetu 

Čj, chemie, přírodopis, 

EVVO, Pv, Vv, Ov, VkZ, 

gramotnost čtenářská, 

kompetence komunikativní, 

sociální, pracovní, k řešení 

problémů 

duben VI. A Miroslav Šafr Sparta 

Praktická výuka starověkého Řecka – Sparta – 

řecká abeceda 

Spartský trénink, nácvik falangy (bojová 

formace), výuka politiky 

Tv, Ov, fyzika, M, dějepis 

kompetence sociální, 

k učení, občanská, k řešení 

problémů, gramotnost 

čtenářská, informační 

a digitální 
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Měsíc 

realizace 
Třída Vyučující 

Název projektu  

Popis realizace 
Průřez předměty 

květen IX. B Šafrová 

Tereza 

Literární směry 20. století 

Vyhledávání informací, fyzická aktivita ke 

každému směru, vypracování plakátu 

Čj, Vv, Tv, dějepis, 

informatika 

digitální, čtenářská, 

informační gramotnost, 

kompetence k učení, 

k řešení problémů, 

komunikativní 

červen III. A Fialová  

Jana 

Ryby 

Povídání o rybách, prezentace PC, hry 

(puzzle, pexeso), knihy o rybách – ukázky, 

výroba rybičky - akvárium 

Čj, M, Pv, Vv, prvouka 

gramotnost digitální, 

čtenářská, informační, 

kompetence sociální, 

pracovní, k učení, k řešení 

problémů 

- 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, byli podpořeni pedagogové (učitelé i vychovatelky) ve svém dalším profesním 

růstu (DVPP, vzájemná spolupráce) 

- 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 a online setkáním během vánočních besídek 

- na základě doporučení ŠPZ byla zajištěna podpora asistentů pedagoga (osm 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) 

- žákům ohroženým neúspěchem byla nastavena podpora prostřednictvím doučování z Národního plánu 

obnovy a dotačního programu Šablony II., III. 

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

J. Rybová), práce se žáky musí probíhat na základě vyšetření klinickým logopedem a ve spolupráci 

s ním 

- dyslektickou péči vedly p. uč. Eva Kotšmídová a p. uč. Ivana Chvostová 

- pro 7 žáků školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, během školního roku 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 s p. zást. Jiřím Peteříkem (výchovní poradci pro 2.  stupeň, kariérové 

poradenství), měli 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 
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- 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 (září, listopad, duben) a konzultačních odpoledních (1xměsíčně mimo měsíce 

s třídními schůzkami, k dispozici je vyhrazena konzultační místnost) 

- pro žáky 9. tříd byly naplánovány týmové samostatné prezentační práce na zvolené téma – členem 

hodnotící komise i pracovním MěÚ Blatná (nejlepší práce byly odměněny při slavnostním rozloučením 

na zámku) 

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

jednotlivými vyučujícími (po povolení běžného režimu výuky byly aktivity zařazovány pro zpestření 

prezenčního vydělávávání): 

 

Datum Akce 

1.9. Zahájení školního roku 2021/2022 

13.9. - 

15.9. 
Adaptační pobyt (Vrbno) - 6. ročník (p. uč. Karešová, Srbová, Šafr, Vejvodová, p. Srb) 

24.9. Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV. A (p. uč. Kuparová) 

30.9. Atletické závody (ZŠ TGM Blatná) - přihlášení soutěžící (p. uč. Šafr) 

1.10. 
Prohlídka nového sběrného dvora, třídicí linky a kompostárny - 3., 4. ročník (p. uč. Fialová, 

Kuparová, Motyková, Srbová) 

5.10. 
Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Pasování na čtenáře) - II. A (p. uč. 

Chvostová) 

6.10. 
Nicholas Winton - Síla lidskosti (beseda s režisérem a ukázky z filmu, kinosál Sokolovna 

Blatná) - 5. - 9. ročník  

8.10. 
Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Pasování na čtenáře) - II. B (p. uč. 

Kotšmídová) 

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

19.10. 
Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV. B (p. uč. Srbová)  

Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (p. uč. Vanduchová, p. zást. Peteřík) 

22.10. 

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Fialová)  

Komunitní sad Blatná (EVVO program sázení ovocných stromků) - I. B, V. A (p. uč. 

Karbanová, Voborníková) 

1.11. Včely (projektový den, Šablony II.) - VI. A (p. uč. Karešová) 

9.11. 

Projektový den SOU Blatná (podpora kariérového poradenství) - IX. B (p. zást. Peteřík, 

p. uč. Šafrová) 

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

Včely (projektový den, Šablony II.) - VII. B (p. uč. Karešová) 

10.11. Planetárium Plzeň (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Lojdová, Voborníková, p. as. Boušová) 
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Datum Akce 

11.11. 
Projektový den SOU Blatná (podpora kariérového poradenství) - IX. A (p. uč. Černá, 

Vanduchová) 

15.11. Energetická gramotnost (EVVO program) - 8. a 9. ročník 

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

25.11. 
Bezpečnost na internetu (preventivní program, spolupráce s Městem Blatná) - 5. ročník (p. 

starostka K. Malečková, pprap. M. Tůma) 

3.12. 

Čerti ve škole - 9. ročník 

Adventní zastavení (pěvecká vystoupení z nahrávky, výstava výtvarných prací, prodej vánočních 

dekorací a drobného pečiva) 

7.12. 
Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Vánoční vzdělávací program) - II. B (p. 

uč. Kotšmídová) 

8.12. 
Projektový den - Ptáci (beseda s ornitologem) - 5. ročník (p. uč. Lojdová, Voborníková) 

Adventní program pro MŠ Šilhova (pěvecké a taneční vystoupení žáků) 

9.12. Třída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. A (p. uč. Karešová) 

10.12. 

Vánoční projekt - ozdoba (celoškolní projektový den) - 1. - 9. ročník 

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Vánoční vzdělávací program) - II. A (p. 

uč. Chvostová) 

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Vánoční vzdělávací program) - I. A (p. 

uč. Tvrdá) 

14.12. 

Konflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. A 

Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) - IX. A 

Cesta do Betléma (divadelní představení žáků IV. B pro spolužák) - I. A, II. A, B, III. B (p. uč. 

Srbová, Motyková, Tvrdá, Chvostová, Kotšmídová) 

15.12. Konflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. B, C 

16.12. 

Emoce (preventivní program, Do světa) - VII. A, B 

Cesta do Betléma (divadelní představení žáků IV. B pro spolužák) - III. A, IV. A (p. uč. Srbová, 

Fialová, Kuparová) 

Spaní ve škole (třídní aktivita) - IX. A (p. uč. Černá) 

17.12. 

Vánoční besídka (třídní programy) - 1. - 9. ročník 

Třída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. B (p. uč. Princová) 

Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) - IX. B (p. uč. Šafrová) 

4.1. 
Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B, III. B (p. uč. Kotšmídová, 

Motyková) 

11.1. 
Den obnovitelných zdrojů (exkurze, podpora kariérového poradenství) - 9. ročník (p. uč. Černá, 

Šafrová, Vanduchová, p. zást. Peteřík) 

13.1. 
Návštěva Městského muzea Blatná (výstava Dámská jízda, výtvarná dílna) - VII. A 

(p. uč. Schmidová) 

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

19.1. 
Návštěva Městského muzea Blatná (výstava Dámská jízda, výtvarná dílna) - I. B 

(p. uč. Karbanová) 
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Datum Akce 

24.1. 
Návštěva Městského muzea Blatná (výstava Dámská jízda, výtvarná dílna) - V. A 

(p. uč. Voborníková) 

26.1. 

Návštěva Městského muzea Blatná (výstava Dámská jízda, výtvarná dílna) - V. B 

(p. uč. Voborníková) 

OK MO5 (Strakonice) - postupující žáci (p. uč. Voborníková) 

10.2. E-liška (EVVO program) - 1., 2., 3., 5., 6., 7. ročník 

11.2. 
Návštěva Městského muzea Blatná (výstava Dámská jízda, výtvarná dílna) - II. B 

(p. uč. Kotšmídová) 

3.3. 
Recitační soutěž (školní kolo, 1. stupeň) - soutěžící (učitelky 1. stupně, knihovnice Městské 

knihovny Blatná) 

5.3. - 12.3. 
Lyžařský výcvik (Belveder, Šumava) -7. ročník (p. uč. Princová, Šafaříková, Šafr, 

p. as. Hovorková, p. instr. Michalová, p. zdrav. Běhounková) 

11.3. 
Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Motyková) 

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

14.3. 

Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky Pero 

Tornádo) - I. A, VIII. A (p. uč. Komárková, Tvrdá) 

Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky 

Malinový háj) - II. B, VIII. B (p. uč. Komárková, Kotšmídová) 

15.3. 

Den obnovitelných zdrojů (kariérní poradenství, Projektový den SPŠ a VOŠ Volyně) - 8. ročník 

(p. uč. Jestřábová, Jiroušková, Polívková, p. zást. Peteřík) 

Komunikace (preventivní program, Do světa) - VII. B (p. uč. Šafaříková) 

Ukončovák (preventivní program, Do světa) - IX. A (p. uč. Černá) 

16.3. 

Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky 

O čertovi Popletovi) - I. B, VIII. C (p. uč. Komárková, Karbanová) 

Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky 

Malinový háj) - II. A, VIII. B (p. uč. Komárková, Chvostová) 

Konflikt II. (preventivní program, Do světa) - VIII. C (p. uč. Jestřábová) 

Konflikt II. (preventivní program, Do světa) - VIII. A (p. uč. Jiroušková) 

17.3. 
Komunikace (preventivní program, Do světa) - VII. A (p. uč. Šafr) 

Respekt, tolerance a úcta (preventivní program, Do světa) - VI. A (p. uč. Karešová) 

18.3. 
Respekt, tolerance a úcta (preventivní program, Do světa) - VI. B (p. uč. Vejvodová) 

Konflikt II. (preventivní program, Do světa) - VIII. B (p. uč. Polívková) 

19.3. Školní ples (akce organizovaná ve spolupráci se SRPŠ, KCAŽ Blatná) 

21.3. 

Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky 

Malinový háj akce pro MŠ Vrchlického - Husovy sady - Medvídci, Slůňata) - VIII. B (p. uč. 

Komárková) 

22.3. 

Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky 

O čertovi Popletovi akce pro MŠ Vrchlického - Husovy sady - Motýlci) - VIII. C (p. uč. 

Komárková) 

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Velikonoční program) - II. B 

(p. uč. Kotšmídová) 

23.3. 
Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky Pero 

Tornádo akce pro MŠ Šilhova - Kapříci) - VIII. A (p. uč. Komárková) 
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Datum Akce 

24.3. 
Fyzikální pohádky (projektové představení fyzikálních pokusů prostřednictvím pohádky 

Malinový háj akce pro MŠ Šilhova - Čápata) - VIII. B (p. uč. Komárková) 

25.3. Techmania Plzeň (exkurze, projektový den Šablony III.) - 6. ročník (p. uč. Karešová, Vejvodová) 

29.3. 

Ukončovák (preventivní program, Do světa) - IX. B (p. uč. Šafrová) 

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Velikonoční program, velikonoční hra 

"hrábě") - III. B (p. uč. Motyková) 

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Velikonoční program) - II. A 

(p. uč. Chvostová) 

1.4. Aprílový běh do schodů - přihlášení žáci (p. uč. Šafr) 

1.4. - 2.4. Zápis do 1. ročníku 

6.4. 

Tonda obal na cestách (EVVO program) - 2. - 7., 9. ročník, VIII. A 

Makov - záchranná stanice (exkurze) - I. A, B (p. uč. Karbanová, Tvrdá) 

Projektový den SOU Blatná (Exkurze v rámci volby povolání a kariérního poradenství) - VIII. B 

(p. uč. Polívková, p. zást. Peteřík) 

8.4. 

Projektový den SOU Blatná (Exkurze v rámci volby povolání a kariérního poradenství) - 

VIII. A (p. uč. Jiroušková, p. zást. Peteřík) 

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná (Velikonoční vzdělávací program) - I. B 

(p. uč. Karbanová) 

Velikonoční jarmark (program ve spolupráci se SRPŠ vystoupení žáků, prodejní tvořivé dílny, 

improvizovaná kavárnička) 

12.4. 
Projektový den SOU Blatná (Exkurze v rámci volby povolání a kariérního poradenství) - VIII. C 

(p. uč. Jestřábová, p. zást. Peteřík) 

20.4. 
Komunitní sad (EVVO program, péče o stromy, sázení jarních košíků) - I. B, V. A 

(p. uč. Karbanová, Voborníková, p. as. Boušová, Ředinová) 

21.4. Branný den se školním kolem branné soutěže (příprava na oblastní kolo soutěže) - 6. - 9. ročník 

22.4. 

Den Země (Projektový den s EVVO tématikou, třídy 2. stupně připravily programy pro třídy 

1. stupně) - 1. - 4., 6. - 9. ročník 

Den Země (Projektový den s EVVO tématikou, beseda s ornitologem) - 5. ročník 

(p. uč. Voborníková, Lojdová, p. Voborník) 

27.4. 

Techmania Plzeň (exkurze, projektový den, Šablony III.) - 7. ročník (p. uč. Šafaříková, Šafr) 

Jízda zručnosti (akce organizovaná SOU Blatná) - VIII. B, C, VI. A (p. uč. Jestřábová, Karešová, 

Polívková) 

28.4. 
Blatensko (beseda s autorem p. Kurzem o knize o Blatensku - 3. díl) - 5. a 6. ročník 

(p. uč. Lojdová, Voborníková, Karešová) 

2.5. Beseda - HIV (online preventivní program) - IX. A, B 

4.5. 
Fotografování tříd 

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

5.5. 
Fotografování tříd 

Pohár rozhlasu, starší žáci (okresní kolo, Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr) 
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Datum Akce 

6.5. 
Techak Březnice (projektový den, Šablony III.) - VI. A (p. uč. Karešová, Vejvodová) 

Fotografování tříd 

9.5. Branná soutěž družstev (Oblastní kolo, Blatná) - tři soutěžní družstva (p. uč. Jestřábová) 

11.5. 

Techak Březnice (exkurze, Šablony III.) - 8. ročník (p. uč. Jestřábová, Jiroušková, Komárková, 

Novotná J.) 

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

13.5. 

Den s vojenskou technikou (Vojenský útvar Strakonice) - III. A, 6. a 7. ročník (p. uč. Fialová, 

Karešová, Šafaříková, Šafr, Vejvodová) 

Hlídky mladých záchranářů (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící ze zdravotnického kroužku 

(p. uč. Novotná L.) 

16.5. Soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. A (p. uč. Černá, p. řed. Krapsová) 

17.5. 

Beseda - Kulturní Plantáž Blatná (prezentace akcí Mládežnického dne, tělocvična) - 

8. a 9. ročník (p. řed. Winklerová) 

Maxipes Fík (Divadelní představení, kinosál Sokolovna Blatná) - 1. - 3. ročník 

18.5. Májový běh (účast dle přihlášení a rozpisu, Stadion Blatná) - přihlášení žáci školy 

19.5. 
Ukázka basketbalu a nábor (prezentační setkání) - 3. a 4. ročník 

Záchranná stanice Makov (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Lojdová, Voborníková) 

20.5. Techak Březnice (exkurze, Šablony III.) - VI. B (p. uč. Karešová, Vejvodová) 

24.5. 

Exkurze Praha (Pražský hrad, Letiště V. Havla, Neviditelná výstava) - VIII. A, B, C, IX. A 

(p. uč. Černá, Jestřábová, Jiroušková, Polívková) 

Exkurze, projektový den (Tábor, Šablony III.) - 4. ročník (p. uč. Kuparová, Srbová) 

O slonovi, který utekl z každé knížky (beseda o ilustracích v knížce, Městská knihovna Blatná) 

– II. B (p. uč. Kotšmídová) 

25.5. 
Atletická všestrannost 1. stupně (atletické závody - Sportovní areál Blatná, hry pro nezávodníky 

- Zimní stadion Blatná) - 1. stupeň 

26.5. 

Nácvik - branná soutěž (školní dvůr, tělocvična - fyzická příprava, hod granátem) - postupující 

družstvo do krajského kola (p. uč. Šafr) 

Nácvik - branná soutěž (na školním dvoře, podpora MěÚ Blatná) - postupující družstvo 

do krajského kola (p. místostarosta Ounický, p. Dolejš) 

27.5. Techmania Plzeň (exkurze, Šablony III.) - 9. ročník (p. uč. Černá, Šafrová) 

31.5. ZOO Hluboká (projektový den, Šablony III.) - 1. ročník (p. uč. Karbanová, Tvrdá) 

2.6. 
Techmania Plzeň, Planetárium Plzeň (exkurze, Šablony III.) - 3. ročník (p. uč. Fialová, 

Motyková, p. as. Lávičková, Koblihová) 

6.6. Techak Březnice (exkurze, Šablony III.) - VIII. A (p. uč. Jiroušková, Komárková) 

10.6. Výstava domácího zvířectva (chovatelé) – 1. – 2. ročník 

14.6. Soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. B (p. uč. Šafrová, Vanduchová) 
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Datum Akce 

16.6. 

Taneční vystoupení ZUŠ (kinosál Sokolovna Blatná) - 1. - 6., 8. ročník 

Návštěva Městského muzea Blatná (Vzdělávací program) - V. B (p. uč. Lojdová) 

Studijní volno pro přípravu závěrečných prezentací (Možnosti si vyzkoušet prezentaci 

ve škole možnost využít ICT pro tvorbu prezentace) - 9. ročník 

17.6. 
Prezentace závěrečných prací - 9. ročník (komise p. uč. Černá, Šafr, Šafrová, p. řed. Krapsová, 

p. Ing. Linhartová - zástupce MěÚ Blatná) 

20.6. Návštěva Městského muzea Blatná (Vzdělávací program) - V. A (p. uč. Voborníková) 

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

23.6. 

Nácvik - branná soutěž (zdravověda) - postupující družstvo do krajského kola (p. uč. Novotná 

L.) 

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

Spaní ve škole (návštěva Plaveckého bazénu Blatná, hasičské zbrojnice, besídka pro rodiče ve 

třídě) - III. B (p. uč. Motyková, p. as. Koblihová) 

24.6. 

Republikové finále branné soutěže (Ležáky, Battlefield) - postupující družstvo z krajského kola 

+ 9. ročník (p. uč. Černá, Lojdová, Novotná L., Šafr, Šafrová, p. starostka Malečková) 

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

27.6. 

Rozlučkový program pro žáky 9. ročníku (školní dvůr vystoupení žáků 9. ročníku, výstava 

portfolií deváťáků, občerstvení pro vycházející žáky a jejich rodiče, diskotéka) - aktivity 

3. a 9. ročníku (p. uč. Černá, Fialová, Motyková, Šafrová) 

28.6. 
Branná soutěž družstev (soutěž třídních družstev, spolupráce s hasičským sborem Strakonice) - 

3. - 9. ročník 

29.6. Tajemství staré bambitky II. (Filmové představení, Sokolovna Blatná) 

30.6. 
Slavnostní rozloučení se žáky (Zámek Blatná) - 9. ročník (p. uč. Černá, Šafrová, Vanduchová, 

p. zást. Peteřík, p. řed. Krapsová, p. starostka Malečková) 
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Výlety 

Datum Akce 

6.6. - 8.6. Školní výlet (Sušice - rafty, sportovní den - stadion Blatná) - IX. B (p. uč. Šafr, Šafrová) 

8.6. Školní výlet - VIII. C (p. uč. Jestřábová, Komárková) 

14.6. 
Školní výlet (Hopsárium České Budějovice) - 2. a 3. ročník (p. uč. Fialová, Chvostová, 

Kotšmídová, Motyková, p. as. Koblihová, Kulhová, Lávičková) 

16.6. Školní výlet (Praha) - 7. ročník (p. uč. Šafaříková, Šafr) 

17.6. 
Školní výlet (Tábor - Jumparéna, Muzeum čokolády) - 6. ročník (p. uč. Karešová, 

Vejvodová) 

20.6. - 21.6. Školní výlet (Sušice - Lanové centrum, rafty) - IX. A (p. uč. Černá, Karešová) 

22.6. - 24.6. 
Školní výlet (Sušice rafty, pobytová akce, sportovní aktivity) - VIII. A (p. uč. Jiroušková, 

p. as. Hovorková) 

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

na čtvrtek 18. 11. 2021 – 3. 2. 2022 (III. A, B) a úterý 11. – 18. 1. 2022, čtvrtek 10. 2. 2022 – 7. 4. 2022 

(IV. A, B) – (doprava byla financována ze státního rozpočtu)  

- lyžařský výcvik 7. ročníku byl realizován na Šumavě v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech 

5.  3. – 12. 3. 2022 (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)  

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

zavedeny adaptační pobyty žáků při přechodu na 2. stupeň (13. - 15. září 2021 – 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. 

Programy byly realizovány za finanční podpory zřizovatele, doplňovány o aktivity dle 

diagnostikovaných problémů. 

- BESIP – touto oblastí byla pověřena p. učitelka Zdeňka Jestřábová 

- ve školním roce byly vyhlášeny dny ředitelského volna na základě doporučení MŠMT - 

20. - 22. prosince 2021 (prodloužení vánočních prázdnin) 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

zájmové útvary:  

čtenářský kroužek  

dovedné ruce 

dramatický kroužek 

pohybový kroužek 

výtvarná dílna 

zdravotnický kroužek 

malý kuchtík 

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

Datum Akce 

září Hry na seznámení /pavučina, koláže JÁ, poznáš mě../    

11. -15. 10 Posvícení v ŠD /pečení hnětynek, zdobení, malování/   

listopad Dýňobraní  /dlabání dýní, aranžmá ve vestibulu školy/ 

3. 12. Adventní zastavení /dílny, prodej, vyrábění/   

16.12. 

17. 12. 
Vánoční besídky v ŠD /koledy, písně, básně, tvoření/ 

leden Skok do II. pololetí /školní dvůr, sportovní aktivita/ 

14. 2. Valentýn /přáníčka/ 

únor, březen Maškarní v ŠD /masky, kostýmy, soutěže, tanec/ 

březen MDŽ /přání, kytičky, kresby pro maminky a babičky/ 

8. 3. Vystoupení dramatického kroužku pro MŠ 

duben Velikonoce v ŠD /kraslice, básničky/ 

8. 4. Velikonoční jarmark /dílny, prodej, tvoření/ 

13. 4. Vystoupení dramatického kroužku pro děti ve škole 

4. 5. Den matek /přáníčka, básničky, kytičky/ 

květen Májové tvoření /kresby, koláže, aranžmá/ 

6. 5. Vystoupení dramatického kroužku pro seniory 

11. 5. Vystoupení dramatického kroužku pro děti ve škole /I. B, II. A, II. B/ 

1. 6. Den dětí na plovárně /soutěže na plovárně Blatná/ 

18. 6. Den otců /přáníčka, básně, kresby/ 

22. 6. Výlet MAKOV – záchranná stanice 

28. 6. Rozloučení se ŠD /školní dvůr, soutěže, kvízy, odměny/ 

- 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  

- aktivity žákovského parlamentu - realizace společných aktivit – příprava knihbudky, charitativní akce 

– Fond Sidus, soutěž v piškvorkách, psaní a předávání valentýnských přání a další aktivity 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

- viz. tabulky 2 

- pedagogický kolektiv tvořilo:  

Pedagogičtí pracovníky Fyzicky Přepočtení 

vyučující 28 26,427 

vychovatelky 9 4,414   

asistent pedagoga 8 3,889  

speciální pedagog  1 0,590 

- všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho měli předepsané vzdělání (na konci roku paní 

vychovatelka/asistentka pedagoga úspěšně ukončila studium pro splnění požadavků na vzdělání pro 

vychovatelství a asistenta pedagoga)  

- na základě doporučení ŠPZ – 8 asistentů pedagoga a speciální pedagog  

- někteří vyučující učili předměty, pro které nemají aprobaci 

Nepedagogičtí pracovníci Fyzicky Přepočtení 

provozní pracovníci 8 8,000 

pracovnice školní jídelny, včetně vedoucí 5 5,000 

d) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního 

vzdělávání a další správní řízení 

- ve škole proběhly veškeré přípravy pro aktivaci přípravné třídy od školního roku 2022/2023 – besedy 

pro rodiče, přijímací řízení a spolupráce se zřizovatelem, školskými poradenskými zařízeními 

a mateřskými či základními školami v Blatné a okolí. Na základě žádostí bylo přijato 13 dětí, čímž byl 

splněn minimální počet a byla podána žádost o aktivaci na Krajský úřad Jihočeského kraje. Žádost 

byla schválena. 

- další údaje přehledně v 3, 4 a 6 

e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

- V uplynulém období byli žáci vzděláváni podle ŠVP „Škola základ života“ dle výše uvedeného 

harmonogramu (viz kapitola b).  

- Ve školním  vzdělávacím programu jsou jasně vymezeny klíčové kompetence, které si žáci postupně 

osvojují a upevňují. Vzdělávací obsah je logicky strukturován, jsou zajištěny mezipředmětové vztahy. 

Program je aktualizován dle změn RVP ZV. Poslední aktualizace proběhla od 1. 9. 2022, kdy byl 

nastaven režim postupné aktivace v jednotlivých ročnících. 

- V rámci poslední aktualizace došlo ke změně učebního plánu z důvodu navýšení hodinové dotace 

předmětu informatika a obsahu učiva předmětu informatika dle nového RVP ZV. Do charakteristiky 

všech předmětů byla zařazena digitální kompetence. 

- Pro kvalitnější plnění digitálních požadavků na výuku byla před začátkem školního roku provedena 

částečná inovace infrastruktury školy a zakoupena technika z dotačních programů MŠMT. 

Zhodnocení ŠVP: 

- ŠVP byl sestaven podle podmínek a potřeb školy tak, aby korespondoval s místním prostředím 

a s možnostmi potenciálních žáků, neobjevují se při jeho plnění větší problémy. V rámci ŠVP proběhly 

kurzy (adaptační, plavecký, lyžařský). 
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- Z důvodu karanténních a epidemiologických opatření v loňském školním roce bylo nutné některé části 

učiva přesunout do vyšších ročníků. Tyto úpravy byly zaevidovány na začátku školního roku a na 

1. stupni byl ve všech a na 2. stupni ve většině předmětech skluz vyrovnán, kromě českého jazyka 

(6., 8. ročník), matematika (), fyzika (). Toto učivo bylo naplánováno do dalšího školního roku.  

- Hlavně v ročnících s aktivací nového ŠVP byly zařazovány aktivity na osvojování a prohlubování 

digitálních kompetencí. Žáci při výuce používali digitální technologie (počítačová učebna, tablety, 

interaktivní tabule). Zpestření hodin napříč předměty byla zajišťována elektronickými portály či 

aplikacemi (umime.to, skolakov.cz, VividBooks, programy Didakta, Škola s nadhledem, Geogebra, 

ČT EDU, překladače, multimediální obsahy učebnic,…). Učitelé sdíleli elektronické materiály 

i zkušenost s prací v digitálním prostředí, někteří se i v této oblasti dále vzdělávali. 

- Do obsahu učiva informatiky v 6. ročníku byly zařazeny částečně i vyrovnávací části z obsahů 

4. a 5. ročníku z důvodu nutností navázání na nerealizovanou výuku dle předchozí verze ŠVP. Většina 

oblastí byla zvládnuta dle plánu, jen téma programování byl zvládnut jen částečně. Proto byly některé 

kapitoly z této aktivity přesunuty do plánu učiva v 7. ročníku.  

- Ve škole byly vytvořeny podpůrná opatření i individuální plány pro děti s doporučení z ŠPZ. Tyto 

plány byly konzultovány s pracovnicemi ŠPZ, výchovným poradcem, koordinátorkou inkluze, 

speciální pedagožkou a vyučujícími, popř. asistentkami pedagoga. Byli informováni zákonní zástupci 

těchto dětí. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se ve škole věnovaly speciální pedagožka, 

asistentky pedagoga, dyslektické asistentky, logopedické asistentky a výchovné poradkyně.  

- Od 1. třídy byli žáci vedeni k samostatnosti i k týmové práci (práce ve dvojicích, ve skupině, 

projektové práce), k bezpečné práci s ICT a interaktivní tabuli, podporováni ke zvládání technik 

vyhledávání, třídění a prezentace informací. Žáci měli možnost využívat žákovskou knihovnu i mimo 

vyučování. 

- Pro podporu výuky v online prostředí jsme nadále pracovali ve Škole v pyžamu (1.-3. ročník) nebo 

v Google učebně (. – 9, ročník) – po dobu karantén či nemocí, ke sdílení prací, pro zadávání 

elektronických domácích úkolů, při domácí procvičování). 

- Kariérové poradenství bylo podpořeno několika návštěvami okolních středních škol či burz škol. Pro 

zjištění profesního zaměření žáků byl využit portál www.proskoly.cz.  

- Žákovský parlament se zapojoval do provozu školy a realizace některých školních akcí. Jeho 

koordinátorkou byla paní učitelka Jana Novotná. 

f) 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) 

- z důvodu mimořádných opatření kvůli nákaze COVID 19 byly některé soutěže omezeny nebo zrušeny, 

ostatní soutěže byly realizovány prezenčním nebo distančním způsobem 

  

Matematická olympiáda 

kategorie Z5 (účast vzdálená ve škole) 

1. - 3. místo Zemanová Lucie (V. A)  

10. - 11. místo Fous Jan (V. A)  
Flandera Martin (V. B) 

12. - 14. místo Antoš Tobiáš (V. B) 

17. místo Koman Jaroslav (V. B) 

kategorie Z7 
 

7. místo Čanda Tomáš (VII. B) 

  
Dějepisná olympiáda  

6. – 7. místo Bláha Matěj (VIII. A) 

14. - 17. místo Jiroušková Julie (VIII. B)  
 

Olympiáda v anglickém jazyce 

kategorie I. A 
 

2. místo Ratajová Nela (VII. A) 
  

Soutěž mladých zdravotníků 

kategorie - 1. stupeň 
 

1. místo družstvo - postup do krajského kola  

KRAJSKÉ KOLO:   

5. místo družstvo 

  
Mladý záchranář - dokaž, že umíš 

2. místo družstvo 

  
McDonald's  

4. a 5. třídy 
 

OKRESNÍ KOLO 11. místo 

  
Pohár rozhlasu  

Kategorie: mladší 

žákyně 

 

6. místo Družstvo dívky (3897 b.) 

2. místo štafetové dívčí družstvo - 4x60m  

Kategorie: starší žáci 
 

1. místo Schwarz Tomáš (IX. A) – vrh koulí 

2. místo Družstvo chlapci 

Kubát Daniel (VIII. C) – běh na 60 m 

3. místo Chvátal Josef (VIII. B) – vrh koulí 

Hanousek David (IX. A) – skok vysoký 

štafetové chlapecké družstvo - 4x60m  
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Vybíjená  

smíšené družstvo  

5. místo Družstvo smíšené 

  

Náboj JUNIOR (mezinárodní online matematicko-fyzikální soutěž) 

543. místo Tomáš Čanda (VII. B), Jan Slavík (VII. B), Jan Janota (VII. B), Michal Švec 

(VII. B) 

643. místo Alexander Lehečka (VII. A), Martin Tůma (VII. A), Matyáš Brynda (VII. A), 

Jan Vacek (VII. A) 

810. místo Julie Jiroušková (VIII. B), Markéta Vilítová (VIII. B), Martin Teško (VIII. B), 

Sára Tešková (VIII. B) 

854. místo Simona Šustrová (VIII. A), Anna Uldrichová (VIII. A), Matěj Bláha (VIII. A), 

Michal Hromada (VIII. A) 

886. místo Karolína Baťková (VIII. C), Lukáš Klásek (VII. B), Natálie Medlínová (VII. 

B), Jaroslav Mašek (VII. B) 

  
Branné závody žáků ZŠ - POKOS 

Oblastní kolo 
 

1. místo Družstvo IX. A – postup do krajského kola 

3. místo Družstvo VIII. B 

4. místo Družstvo VIII. C 

Krajské kolo 
 

1. místo Družstvo IX. A – postup do republikového kola 

Republikové finále - soutěž Battlefield (Ležáky) 

3. místo Družstvo IX. A – postup do republikového kola 

  
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) 

kategorie 4. ročník (9 307 účastníků z ČR) 

323. místo Bobek David (IV. B) 

1621. místo Kačena Lukáš (IV. B) 

1868. místo Koubek Štěpán (IV. B) 

3005. místo Kolář Lukáš (IV. B) 

3413. místo Mašát Matyáš (IV. B) 

4155. místo Cheníček Jakub (IV. B), Floriánová Veronika (IV. B) 

4735. místo Navrátil Adam (IV. B), Škardová Eliška (IV. B) 

7095. místo Gregor Jakub (IV. B) 

kategorie 5. ročník (9 692 účastníků z ČR) 

263. místo Flandera Martin (V. B) 

598. místo Fajová Zuzana (V. A), Vachulková Natálie (V. A) 

950. místo Koman Jaroslav (V. B) 

1273. místo Jareš Leoš (V. A) 

1417. místo Synková Tereza (V. A) 

1608. místo Erben Lukáš (V. A) 

1836. místo Balogová Amálie (V. A) 

3233. místo Juríčková Sára (V. A) 

3606. místo Viktora Šimon (V. A) 

3855. místo Fajová Tereza (V. A) 

6888. místo Antoš Tobiáš (V. B) 

6946. místo Převrátil Marek (V. B) 
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g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

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

preventivní program. 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji 

nepedagogických pracovníků 

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

- pedagogičtí pracovníci se účastnili akcí v rámci naplánovaného vzdělávání pro Šablony II. (čtenářská, 

matematická, polytechnická gramotnost, osobnostní rozvoj) 

kategorie 7. ročník (8 758 účastníků z ČR) 

452. místo Slavík Jan (VII. B), Bubrle Matěj (VII. B) 

2010. místo Janota Jan (VII. B) 

2945. místo Brynda Matyáš (VII. A), Kolář Patrik (VII. B) 

3302. místo Čanda Tomáš (VII. B) 

4701. místo Lehečka Alexander (VII. A) 

5134. místo Švec Michal (VII. B), Paulus Roman (VII. B) 

6692. místo Princ Jakub (VII. B) 

kategorie 8. ročník (8 848 účastníků z ČR) 

2480. místo Bláha Matěj (VIII. A) 

3173. místo Fiala Michal (VIII. B) 

3349. místo Tůma Tadeáš (VIII. B) 

3802. místo Vilítová Markéta (VIII. B) 

4487. místo Jiroušková Julie (VIII. B) 

4681. místo Chlanda Lukáš (VIII. A) 

5760. místo Baťková Karolína (VIII. C) 

5969. místo Šmat Matěj (VIII. A), Fejtl Matěj (VIII. B) 

kategorie 8. ročník (7 478 účastníků z ČR) 

1388. místo Hodková Michaela (IX. B) 

4165. místo Velvarská Tereza (IX. A) 

  
Den Země  

I. kategorie (4. a 5. 

ročník) 

 

5. místo Erben Lukáš (V. A), Fous Jan (V. A( 

13. místo Dobřemysl Filip (V. B), Kolář Jakub (V. B) 

14. místo Fajová Zuzana (V. A), Vachulkoá Natálie (V. A) 

18. místo Kučová Karin (V. B), Šampalíková Nela (V. B) 

II. kategorie (6. a 7. 

ročník) 

 

4. místo Janota Jan (VII B, Princ Jakub (VII. B) 

26. místo Fialová Zuzana (VI. A), Škardová Vendula (VI. A) 

28. místo Hořejs Matyáš (VI. A), Vohryzková Petra (VI. A) 

34. místo Matoušek Šimon (VI. A), Vaněček Vojtěch (VI. A) 

III. kategorie (8. a 9. 

ročník) 

 

2. místo Bláha Matěj (VIII. A), Michálková Natálie (VIII. A) 

15. místo Šustrová Simona (VIII. A), Uldrichová Anna (VIII. A) 

22. místo Šmat Matěj (VIII. A), Šmatová Eliška (VIII. A) 

28. místo Doležal Ondřej (VIII. A), Scholler Jakub (VIII. A) 
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- 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: 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

27. 09. 2021 Peteřík Jiří 

Revize RVP ZV – Startovací 

balíček – Digitální technologie 

pro 1. st. ZŠ 

DVPP c.j. 

32 916/2017 
Webinář 

21. 09. 2021 
Karešová Petra 

Jestřábová Zdeňka 

Terénní seminář a dílna 

„Praktická geologie“ 

MSMT-25659/2018-

1-798 

Seminář 

Šablony II. 

29. 09. 2021 
Kuparová Tereza 

Fialová Jana 

Trnitá cesta malého čtenáře / 

Rozvíjíme čtenářskou 

gramotnost na 1. stupni 

MSMT-11434/2020-

2-418 

Příbram 

Šablony II. 

04. 10. 2021 Šafr Miroslav 

Revize RVP ZV – Startovací 

balíček – Digitální technologie 

pro 1. st. ZŠ 

DVPP c.j. 

32 916/2017 
Webinář 

04. 10. – 08. 

11. 2021 
Krapsová Jana 

Rozvoj informatického 

myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – 

praktický kurzu k nové 

informatice 

DVPP c. j. 

32916/2017 

Webináře 

+ 

České 

Budějovice 

18. 10. 2021 Krapsová Jana 
Místní krajská konference 

projektu SRP online 

DVPP c.j. 

32 916/2017 
Webinář 

26. 10. 2021 

Jiroušková Martina 

Polívková Vladěna 

Motyková Lenka 

Vedení třídnických hodin 

III. díl. - Možnosti a hranice 

školy v tématu duševního 

zdraví 

MŠMT-7970/2019-

2-466 
Webinář 

29. 10. 2021 

Kuparová Tereza 

Krapsová Jana 

Karbanová Marcela 

Fialová Jana 

Šafaříková Hana 

Voborníková Pavla 

Lávičková Aneta 

Kotšmídová Eva 

Mašková Kamila 

Tři P v hodinách matematiky 

na 1. stupni ZŠ 

MSMT-8460/2019-1-

452 

Blatná 

Šablony II. 

12. – 13. 10.  

10. 11. 2021 

Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Jak vést tým s vyžitím 

mentorských dovedností 
xxx 

ZVA 

IKAP II 

Planá nad 

Lužnicí 

10. 11. 2021 
Komárková Šárka 

 

Zvuk a jednoduché hudební 

nástroje 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/1

9_078_0018245 

České 

Budějovice 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

18. 11. 2021 
Šafaříková Hana 

Komárková Šárka 
Malá věda – objevy a pokusy 

MSMT-34181/2019-

1-1165 

Příbram 

Šablony II. 

11. 11. 2021 

25. 11. 2021 

Karbanová Marcela 

Kotšmídová Eva 

Srbová Marcela 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení – ochutnávka 

s beletristickými texty 

DVPP čj. j.: 

39720/2020-2-963 

Webinář 

Šablony II. 

23. 11. 2021 
Jiroušková Martina 

Schmidová Jana 

Metody práce s knihou 

od 4. do 9. ročníku 

MSMT-14486/2021-

3-449 
Webinář 

23. 11. 2021 
Šafaříková Hana 

Komárková Šárka 

Úžasné fyzikální pokusy pro 

SŠ a ZŠ 2. stupeň z dílny 

Divadla fyziky ÚDIF 

MSMT-34456/2019-

1-1158 

České  

Budějovice 

27. 11. 2021 Rybová Jaroslava 
Jak s dětmi otevírat téma smrti 

a ztrát 
xxx 

České 

Budějovice 

07. 12. 2021 Polívková Vladěna 
Autentické materiály při výuce 

cizích jazyků 
xxx webinář 

09. 12. 2021 Polívková Vladěna 

Practical tips and online tools 

for modern foreign language 

teaching 

xxx webinář 

13. 12. 2021 

14. 12. 2021 

Fialová Jana 

Šafaříková Hana 
Asertivita v životě pedagoga 

MSMT- 26332/2019-

2-959 

Webinář 

Šablony II. 

14. 12. 2021 Polívková Vladěna 
Jak kreativně a hravě na 

gramatiku 
xxx 

Webinář 

WocaBee 

16. 12. 2021 

17. 12. 2021 

Strnadová Jaroslava 

Ředinová Martina 

Peteřík Jiří 

Obtížné situace a konflikty na 

školách a jejich zvládání 

MSMT-31336/2020-

4-874 

Webinář 

Šablony II. 

12. 01. 2022 
Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Novely právních předpisů ve 

školství 2021/2022 
xxx Webinář 

24. 03. 2022 

25. 03. 2022 

učitelé 

asistenti pedagoga 
DNY TŘÍDNÍCH UČITELŮ 

MŠMT č. a.: 

14416/2021-4-554 

Webináře 

Dvoudenní 

konference 

29. 03. 2022 Fialová Jana 
Geometrie činnostně 

v 1. a 3. ročníku 
27942/2021-5-948 webinář 

04. 04. 2022 

učitelé 

vychovatelky 

asistentky pedagoga 

Pronikni do tajů FAKE NEWS 

A DEEP FAKES 
xxx 

Webinář 

Portus 

Prachatice 

27. 04. 2022 Krapsová Jana 
Ředitel školy jako lídr – jak 

méně řídit a více vést? 
xxx Webinář 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

04. 05. 2022 Princová Dana 
Jak řešit konfliktní situace ve 

třídě 

MSMT-21764/2021-

5-718 
Strakonice 

05. 04. 2022 Novotná Lucie 

Oblastní workshop CJL 

Specifika výuky češtiny u žáků 

s odlišným mateřským 

jazykem 

xxx 
Webinář  

SYPO 

30. 05. 2022 
Krapsová Jana 

Peteřík Jiří 

Novela nařízení vlády č. 

75/2005 Sb. 
xxx Webinář 

09. 06. 2022 Peteřík Jiří Tvorba rozvrhu - Bakaláři MSMT-7444/2021-3 Webinář 

17. 08. 2022 

18. 08. 2022 

22. 08. 2022 

Krapsová Jana 

Rozvoj informatického 

myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové 

informatice 

Č. j. 32 916/2017 
České 

Budějovice 

 

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Termín Příjmení jméno Akce Akreditace Místo konání 

04. 12. 2021 Zajíčková Zdeňka 
Závěr roku v účetnictvím 

příspěvkových organizací  
xxx 

Elektronicky 

VCCR České 

Budějovice 

15. 02. 2022 Zajíčková Zdeňka 
Závěr roku v účetnictvím 

příspěvkových organizací  
xxx 

Elektronicky 

VCCR České 

Budějovice 

25. 01. 2022 Zajíčková Zdeňka Daň z příjmů, roční zúčtování xxx Webinář 

22. 02. 2022 

Kopáčková Gabriela 

Peroutková Iveta 

Punčochářová Blanka 

Fousová Hana 

Nové trendy v moderním 

vaření 
xxx Příbram 

 

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

akce) nebo webináře (důvod mimořádná opatření, nižší náklady, organizování mimo dopolední 

vyučování) 
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i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

- o činnosti školy bylo uveřejněno  

• 6 souborných příspěvků v SOBáčku 

• 5 příspěvků v Blatenských listech 

• 2 příspěvky v DENÍKu STRAKONICKA 

- škola se společně se SRPŠ podílela na akcích pro rodiče, žáky a veřejnost „Adventní zastavení“ 

v upraveném režimu (dle mimořádných opatření), „Žákovském plese“; „Velikonočním jarmarku“; 

zorganizovala předzápisovou akci „Na chvilku školákem“. „Akademie“ byla nahrazena rozlučkovým 

programem pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče na školním dvoře. 

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

- škola ve spolupráci s CKVB poskytla prostory pro Klavírní kurzy  

- 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) 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

- viz tabulka 6 

• ČŠI – inspekční šetření k postupu či potřebám školy s ohledem na příchod ukrajinských 

žáků - běženců 

- přehled kontrol: 

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

a poskytnutými prostředky (2. pololetí 2020 - 2021) – bez závad  

• VZP – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností pláte pojistného – bez závad 

k) 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. 2021 celkem v Kč (od zřizovatele): 3 481 000,00 

 Čerpání příspěvku na provoz celkem v Kč: 4 507 737,46 

 Příjmy (nájem, školné, stravné, úroky) v Kč: 1 026 737,46 

 Hospodářský výsledek: 480,00 

  

https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak
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- čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo následující 

- dary celkem 50 631,00 43 109,60 

 

 

 

  

Ukazatel 
Poskytnuto  

k 31 12. 2021 

Použito  

k 31. 12. 2021 

Přímé náklady na vzdělávání celkem 30 908 543,00 30 908 543,00 

- z toho: a) platy 21 771 066,00 21 771 066,00 

               b) OON 493 872,00 493 872,00 

               c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 8 643 605,00 8 643 605,00 

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

Nadace PPF - Věcný dar – učebnice pro 

Ukrajince (v hodnotě bez DPH) 

1 470,60 1 470,60 

Tesla Blatná 10 000,00 9 788,00 

Vishay s.r.o. Blatná (nákup učebnic pro 

Ukrajince) 

9 240,00 9 240,00 

Obědy pro děti (dotace stravování sociálně 

znevýhodněných dětí) 

22 491,00 

 

2 430,00 

20 721,00 

(vráceno 1 770,00) 

1 890,00  

(vráceno 540,00) 


