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1 Charakteristika školy 
 

Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 je zřízena jako příspěvková 

organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994. Do sítě škol byla zařazena 

Školským úřadem v Českém Krumlově 21. 2. 1996. Součástí školy je školní 

jídelna – výdejna, obědy se dovážejí od 1. 9. 2009 ze školní jídelny při ZŠ Za 

Nádražím. Základní škola je plně organizovaná, v letošním školním roce 

navštěvovalo školu 214 žáků (včetně 4 žáků plnících PŠD v zahraničí) v 11 

třídách, z toho 7 na prvním a 4 třídy na druhém stupni ZŠ. Školu navštěvuje také 

11 cizinců. 

Průměrný počet žáků ve třídě je 19,4. Nejpočetnější je 7. třída se 30 žáky, 

nejnižší počet dětí, a to 7 je v 9. ročníku. Celkem bylo v tomto školním roce 

12 integrovaných žáků, z toho 1 se sluchovou vadou, 1 žák se závažnými 

vadami řeči, 4 žáci s vývojovou poruchou učení, 3 žáci s vývojovou vadou 

chování, 2 žáci s LMP a 1 autista. Spolupracujeme zejména s SPC v Českých 

Budějovicích a s PPP v Č. Krumlově.  

Údaje včetně počtu žáků jsou uváděny dle Výkazu o základní škole k 30. 9. 

2018, ovšem během školního roku docházelo průběžně k menším změnám. 

Ve škole byly v provozu dvě oddělení školní družiny. 

Spádovým obvodem základní školy v Linecké ulici je nejen vnitřní město, 

Horní Brána, ale v současné době i např. Nové Spolí. Mnoho žáků dojíždí také 

z okolních obcí, celkem dojíždí 53 žáků, nejvíce jich je z Přídolí a Větřní. 

Škola má bezbariérový vstup a od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a 

v 1. poschodí toaleta pro vozíčkáře, což umožňuje přístup i provoz 

handicapované části populace.  

 

2 Vzdělávací koncepce a školní akce 
  

Od 1. 9. 2013 se vyučuje podle upraveného ŠVP č.j. 111/2013 Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Český Krumlov, 

Linecká 43, úpravy se týkají hlavně povinnosti zavedení druhého cizího jazyka. 

S přehledem změn byla Školská rada seznámena 18. 6. 2013. 

 

Volitelné předměty: 

 

7. A Seminář ze zeměpisu 

8. A Seminář ze zeměpisu 

9. A Konverzace v německém jazyce 

 

Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od 28. února do 9. května 2019 

v českokrumlovském bazénu. Zúčastnilo se ho 55 žáků. 
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Lyžařský kurz se ve školním roce 2018/2019 konal od 28. ledna do 1. února 

2019 pod vedením Mgr. Richarda Balouna s počtem žáků 22. 

Od 13. února do 27. března využívaly třídy 1. A, 2. A a 2. B každou středu 

možnosti bruslení na stadionu v Českém Krumlově.  

Ve dnech 15. až 17. května proběhl ve třídě  6. A adaptační kurz. 

Ve škole je pracováno s integrovanými žáky podle Individuálních vzdělávacích 

plánů, při jejichž přípravě spolupracují učitelé nejen s výchovným poradcem, ale 

také s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově a se 

Speciálně pedagogickými centry v Českých Budějovicích.  

 

Činnost výchovné poradkyně Mgr. Michaely Vosátkové se zaměřuje kromě 

práce s integrovanými žáky na poradenství k volbě povolání a dalšího studia, 

pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení a na 

skupinovou a individuální práci se žáky i jejich rodiči. Funkci výchovného 

poradce vykonává od 1. 9. 2016 a v letošním roce ukončila akreditované 

studium výchovného poradenství. Škola kromě PPP a SPC spolupracuje 

s jednotlivými školami, Úřadem práce, Městským úřadem Č. Krumlov, 

Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, Městskou policií a dalšími institucemi. 

S výše jmenovanými organizacemi spolupracuje i metodik prevence sociálně 

patologických jevů Mgr. Roman Kurz, který tuto funkci vykonává od 1. 8. 2017, 

zpracovává a vyhodnocuje Minimální preventivní program. Během celého 

školního roku probíhaly v rámci výuky na 1. i 2. stupni besedy s Městskou 

policií, ve všech třídách kromě 9. A rovněž probíhal program primární prevence 

ve spolupráci s organizací PORTUS Prachatice, o.p.s.  

Škola je již dva roky zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, dále 

máme uzavřenou darovací smlouvu se společností WOMEN FOR WOMEN na 

obědy pro děti zdarma, charitativní projekt se v tomto školním roce týkal 4 žáků.  

 

Ucelený přehled programu prevence pro školy 2018/2019 viz příloha. 

 

Akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky. 
 

3. září 2018  zahájení školního roku 2018/2019 

5. září   1. - 3. třídy badminton – ukázka 

17. září 16
.00

 hod. – třídní schůzky  

4. října  8
.30

 hod. 4. – 6.A Edukofilm 

  10
.15

 hod. 7. – 9.A Edukofilm 

5. října  2.-5. ročník – Den plný prevence, městský park 

8. října   10
.00

 hod. 4.A – Podzim v Boudě 

9. října  12
.00

 hod. 8.A – Podzim v Boudě 

11. října  13
.30

 hod. akce ŠD – opékání buřtů na Dubíku 

22. října  10
.00

 hod. 9.A – návštěva Úřadu práce 

23. října   8.A, 9.A – Burza škol, Sportovní hala 
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5. listopadu  1.A, 3.A, 3.B – program Život v lese – městský park 

2. listopadu  9.A – nábor Bad Leonfelden  

8. listopadu  1.A – 9
.00

 hod. – koncert ZUŠ  

9. listopadu  1. – 3. roč. – Povídání o myslivosti 

12. listopadu  16
.00

 – 18
.00

 hod. informační schůzky pro rodiče 

19. listopadu 8
.00

 hod. – 4.A, Povídání o šelmách 

20. listopadu 8
.30

 hod. – 2.A,  návštěva knihovny 

  10
.00

 hod. – 2.B, návštěva knihovny 

27. listopadu 10
.00

 hod. – 2.B, návštěva muzea 

28. listopadu 10
.00

 hod. – 2.A, návštěva muzea 

30. listopadu 14
.00

 hod. – olympiáda Čj, školní kolo 

3. prosince  8
.30

 hod. – 7,A, 8.A, 9.A, návštěva koncertu v divadle 

5. prosince  Mikulášský program 9. A pro 1. stupeň 

6. prosince 8
.30

 hod. – 5.A, 6.A, návštěva divadla „Bílý tesák“ 

7. prosince 10
.15

 hod. – 3.A, 3.B, návštěva muzea 

10. prosince  8
.30

 hod. – 1.A, návštěva divadla „Čert a Káča“ 

 8
.30

 hod. – matematická soutěž MAGYČ, gymnázium 

 10
.00

 hod. – 9.A, nábor SŠ Kaplice 

 10
.30

 hod. – 2., 2.B, 3.A, 3.B, návštěva divadla „Čert a Káča“ 

11. prosince 8
.30

 hod. – 2.B, návštěva knihovny 

13. prosince  8. A, 9. A „Den řemesel“ SPV Pod Kamenem 

17. prosince 10
.00

 hod. – 2.A, návštěva knihovny 

18. prosince 9
.00

 hod. – 1.A, kláštery 

20. prosince České vánoční tradice – dílny + jarmark, celoškolní akce 

21. prosince  besídky + třídní akce  

7. ledna 2019 16
.00

 – 18
.00

 hod. informační schůzky pro rodiče 

14. ledna   8
.15

 hod. – 1. – 3. ročník, divadlo, tělocvična 

24. ledna  8
.00

 hod. – 4.A, beseda s MP 

  10
.00

 hod. – 5.A, beseda s MP   

25. ledna  školní kolo zeměpisné olympiády 

28. ledna  okresní kolo olympiády Čj, DDM ČK (2 žáci) 

28. ledna-1.února lyžařský výcvik, 7. A 8.A, Železná ruda 

4.února   pololetní prázdniny 

4. – 8. února  jarní prázdniny 

11. února  1.A – akce „Veselé zoubky“ 

13. února   9
.00

 – 1.A, bruslení, zimní stadion 

   2 .A, 2.B, bruslení, zimní stadion  

18. února  8
.55

 hod. – 2.A, 2.B, program primární prevence 

19. února   8
.55

 hod. – 1.A, 5.A, program primární prevence 

  10
.00

 hod. – 2.AB, 3.AB, koncert ZUŠ 

  11
.55

 hod. - 8.A , beseda s MP 

20. února  8
.00

 hod. – okresní kolo zeměpisné olympiády (3 žáci) 

  9
.00

 – 1.A, bruslení, zimní stadion 



 - 6 - 

   10
.00 

hod. - 2.A, 2.B, bruslení, zimní stadion 

  11
.55

 hod. – 9.A, beseda s MP 

26. února  8.A a 9.A – exkurze Kaplice 

27. února  9
.00

 – 1.A, bruslení, zimní stadion 

   10
.00

 hod. - 2 .A, 2.B, bruslení, zimní stadion 

28. února  12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A zahájení plaveckého výcviku 

28.- 29. února Zimní olympiáda, ZŠ Borová Lada, vybraní žáci 

4. března  13
.30

 hod. – školní kolo v recitaci 

5. března   8
.55

 hod. – 7.A, beseda s MP 

6. března   9
.00

 – 1.A, bruslení, zimní stadion 

   10
.00

 hod. - 2 .A, 2.B, bruslení, zimní stadion 

  14
.45

 hod. – akce ŠD, „Milujeme bubnování“ 

7.března  10
.00

 hod. – 5.A, koncert ZUŠ 

  12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

11.března 11
.50

 hod. - 6.A – beseda s MP 

13. března  9
.00

 – 1.A, bruslení, zimní stadion 

   10
.00

 hod. - 2.A, 2.B, bruslení, zimní stadion 

14. března 8
.30

 hod. – 1.A, návštěva knihovny 

 12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

15. března  8
.30

 hod. – okresní kolo recitační soutěže, DDM, (9žáků) 

20. března  8
.55

 hod. -  3.A, program primární prevence 

  9
.00

 – 1.A, bruslení, zimní stadion 

   10
.00

 hod. -  2 .A, 2.B, bruslení, zimní stadion 

21. března  12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

22. března  8
.55

 hod. – 3.B, program primární prevence 

25. března  11
.50

 hod. – 6.A, beseda s MP 

26. března  9
.00

 hod. -  návštěva dětí z MŠ Za Soudem v 1. třídě 

27. března   9
.00

 – 1.A, bruslení, zimní stadion 

   10
.00

 hod. - 2.A, 2.B, bruslení, zimní stadion 

28. března  8
.00

 hod. – 8.A, 9.A, přednáška o holocaustu 

  12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

29. března   pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“, DDM, vybraní žáci 

2. dubna návštěva dětí z MŠ Tavírna v 1. třídách 

4. dubna  12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

5. dubna 10
.00

 hod. – 9.A – Kláštery, beseda s p. Rúth Hálovou 

8. dubna 8
.55

 hod. – 3.A, program primární prevence  

9. dubna 15
.30

 hod. – setkání s budoucími prvňáky 

11. dubna 1.A , 2.A, 2.B – „Pohrátky“ 

 12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

 13
.00

 hod. – Pythagoriáda, školní kolo 

15. dubna  pedagogická rada 

 16
.00

 – 18
.00

 hod.  informační schůzky pro rodiče 

16. dubna 9
.00

 hod. – branná soutěž, Dubík 
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 9
.00

 hod. - 1.A, Kláštery 

 15
.30

 hod. – setkání s budoucími prvňáky 

17. dubna  1.- 4. ročník – „Den Země“ – DDM ČK 

23. dubna 15
.30

 hod. – setkání s budoucími prvňáky 

25. dubna  12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

2. května 12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik 

3. května 10
.00

 – 13
.30

 hod. – 8.A, program primární prevence 

6. května 8
.30

 hod. – 1. A, 4.A, divadlo 

 9
.00

 hod. – 6. – 9. třída, koncert, tělocvična 

 10
.30

 hod. – 3.A, 3.B, divadlo 

7. května 15
.30

 hod. – setkání s budoucími prvňáky, poslední 

9. května 3.A, 3.B, beseda s MP 

 12
.00

 – 13
.30

 hod. – 3.AB, 4.A, plavecký výcvik, závěr 

13. května 8
.55

 – 11
.40

 hod. – 6.A, program primární prevence 

14. května 8.A, beseda s MP 

 8
.55

 – 12
.35

 hod. – 7.A, program primární prevence 

15. května 9.A, beseda s MP 

 8
.55

 – 11
.40

 hod. – 4.A, program primární prevence 

 10
.30

 hod. – 2.A, 2.B, divadlo 

15. – 17. května 6.A, adaptační kurz, Křemže 

16. května krajské kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ (2 žákyně) 

21. května 8.A – beseda s MP 

 2.A, 2.B – školní výlet, Hodňov 

22. května Dopravní soutěž, OK DDM, vybraní žáci 

31. května školní fotografování 

6. června akce ŠD – Staré Dobrkovice, koně + opékání buřtů 

7. června 9
.00

 hod. – 1.A, 3.A, 3.B – „Den dětí“ program DDM, pa  

12. června 1.A – knihovna – pasování na čtenáře, Městská knihovna 

 5.A – školní výlet, Horní Planá 

13. června 3.A – školní výlet, naučná stezka Dubík 

 8.A, 9.A – exkurze, České Budějovice   

14. června 3.B – školní výlet, Plzeň  

18. června 4.A – školní výlet, Písek 

 7.A – školní výlet, Praha 

19. června 1.A – školní výlet, Kájov, Dubík 

 7.A – školní výlet, Praha 

20. června 8.A – školní výlet, Vyšší Brod – rafty 

 10
.00

 hod. – celoškolní akce, ukázka dravců, městský park, 

21. června 8.A – školní výlet, Vyšší Brod – rafty 

25. června 9
.30

 hod. – 6.A, 9.A, návštěva Grafitového dolu 

26. června  školní akce – atletický čtyřboj – stadion ČK  

28. června vydání vysvědčení, ukončení školního roku 2018/2019 
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Žáci školy se v tomto školním roce rovněž účastnili  okresního kola 

olympiády v českém jazyce, zeměpisu, soutěže v recitaci a i v pěvecké soutěži. 

V zeměpisné olympiádě žáci obsadili 1. a 3. místo ve své kategorii a jeden žák 

postoupil do krajského kola, kde obsadil 6. místo ze 14 soutěžících. Žáci byli 

úspěšní i ve výtvarné soutěži „Les a příroda kolem nás“, do krajského kola 

postoupilo pět výtvarných prací. Do školního kola v recitaci se přihlásilo 38 

žáků a 9 postupujících reprezentovalo školu v okresním kole. V krajském kole 

pěvecké soutěže Jihočeský zvonek obsadily dvě žákyně 1. místa v sólu i duetu. 

 V dopravní soutěži naše družstvo pod vedením p. učitele Balouna získalo 

2. místo. 

Již tradičně se v prosinci konaly předvánoční dílny s jarmarkem pro 

širokou veřejnost.  

Připomínám pouze některé aktivity přesahující rámec školy, jinak ostatní 

akce jsou výše uvedené. 

 

3 Pracovníci školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy jsou všichni kvalifikovaní. Od 29. 8. 2018 

nastoupila jako učitelka 1. stupně Mgr. Vendula Tesařová, Mgr. Nikola 

Bednářová, na 2. stupeň nastoupili Mgr. Jakub Šolc, Mgr. Vlasta Vlčková a 

Mgr. Zdeňka Vomáčková. Během školního roku odešla p. Michaela Tesařová 

Rybová ze ŠD a p. Mgr. Vendula Tesařová TU 1. A. Paní Mgr. Nikola 

Bednářová TU 3. A odešla v druhém pololetí na mateřskou dovolenou. Do 

školní družiny nastoupila od 11.2. 2019 p. Mgr. Petra Zapletalová, v 1. A od 

29.11. 2018 zastupovala p. Mgr. Eva Vávrová a 3. A ve 2. pololetí převzala 

p. Mgr. Ludmila Zapletalová. 

Ve školním roce 2019/2020 dojde k personálním změnám v minimálním 

rozsahu, pedagogický sbor se daří stabilizovat. 

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2018/2019 je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, 

FUNKCE 

PRAXE 

(let) 

Polášková  

Irena 

německý jazyk, ruský jazyk  ředitelka školy 36 

Kašpárek  

Jaromír 

fyzika, matematika (informatika) zástupce 

ředitelky školy, 

metodik ICT 

24 

Baloun Richard tělesná výchova, zeměpis 8. A 2 

Vendula 

Tesařová 

první stupeň 1. A Prac. 

poměr 

ukončila 
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28. 11. 

2018 

 Vávrová Eva český jazyk, praxe 1. stupeň 1. A Nástup 

29. 11. 

2018 

39 

Klimešová 

Michaela 

první stupeň 3. B 3 

Kurz Roman spec. pedagog, první stupeň 4. A 

preventista 

17 

Luštická Eva český jazyk - Ov 7.A 33 

Matoušková 

Květa 

vychovatelka  ŠD 5 

Plánská Vlasta matematika - přírodopis 6. A 2 

Pondělík  

Viktor 

první stupeň –pracovní 

vyučování (německý jazyk, 

anglický jazyk – 1. stupeň) 

5. A 26 

Sejková Jana první stupeň 2. B 31 

Vomáčková 

Zdeňka 

anglický jazyk netřídní 26 

Houšková Slávka první stupeň 2. A 32 

Vosátková  

Michaela 

chemie, přírodopis, (Ov, Rv) 

 

9. A 

vých. poradce 

13 

Tůmová Petra asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 4. A 

18 

Tesařová Rybová 

Michaela 

asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 8.A+ ŠD 

18 

Prac. 

poměr 

ukončen 

12. 11. 

2018 

Soukupová 

Pavla  

asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 1. A 

26 

Matějčková Jana asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 3. A 

9 

Zapletalová 

Ludmila 

první stupeň 3. A 40 

Šolc Jakub dějepis, anglický jazyk netřídní 1 
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Kopalová Marta asistentka pedadagoga asistentka integr. 

žáka 5. A 

 

49 

Zapletalová Petra vychovatelka ŠD 4 

Strnisková 

Dagmar 

asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 8. A  

 

10 

 

 

Provozní zaměstnanci: 

 

Březková Ivana hospodářka školy  

Mrvík Richard školník, vedoucí provozu (1.7. 2016 - 31.6.2019) 

Úvazky provozních zaměstnanců: 

kuchařka, uklizečka 0,5 výdejna + 0,5 úklid 

pomocná kuchařka 0,5 výdejna + 0,5 úklid 

uklizečka  0,94  

uklizečka  0,625 

 

V provozu během školního roku docházelo také k personálním změnám, navíc 

velmi časté absence stávajících zaměstnanců vyžadovaly neustálé zajišťování 

dalších a dalších zástupů. 

 

4 Přijímací řízení, zařazování žáků 
 

Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo do prvních tříd 24 dětí. Následující 

počty žáků odpovídají počtu žáků vykazovaných k 30. 9. 2018 ve Výkaze o 

základní škole.  

 

Ročník počet tříd počet žáků z toho dívek 

1. 1 24 12 

2. 2 37 18 

3. 2 27 12 

4. 1 27  12 

5. 1 20 10 

6. 1 24 12 

7. 1 29   9 

8. 1 19 10 

9. 1   7   3 

Celkem                     11                        214                                    98 
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Čtyři další žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí. 

V 9. ročníku bylo 6 vycházejících žáků. Z 5. ročníku odchází 1 žákyně na 

gymnázium a ze sedmého ročníku 1 žák.  

Umístění vycházejících žáků: 

 

5. ročník Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112  1 

 

7. ročník  Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112  1 

 

9.ročník SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov 

 kuchař – číšník 1 

 

 SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov  

  sociální činnost 1 

 

  Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU, Pohorská 86,  

 Kaplice 

 obchodní akademie 1 

 mechanik opravář motorových vozidel 1 

 

    

  SOŠ strojní a elektrotechnická, U Hřiště 527, Velešín 

  elektromechanik pro zařízení a přístroje     1 

 

 

  SŠ řemeslná a ZŠ, Wilsonova 405/34, Soběslav 

    rekondiční a sportovní masér       1 

 

   

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskutečnil 5. 4. 2019. 

 Celkem bylo zapsáno 23 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na 

doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově a 

odborného lékaře zažádali  rodiče 3 žáků, 2. září by mělo nastoupit do  prvního 

ročníku 20 žáků. 

 

5 Výsledky vzdělávání  
 

Z celkového počtu 215 žáků (stav na konci školního roku) prospělo 

s vyznamenáním v druhém pololetí 111 žáků, prospělo 96 žáků, neprospěli 4 

žáci. 

Žáci školy zameškali celkem za školní rok 25 596 omluvených hodin a 86 

neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků. 
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Jeden žák zameškal průměrně 121 omluvených a 0,41 neomluvených hodin. 

Výsledky prospěchu, přehled zameškaných hodin a výchovných opatření viz 

přílohy. 

 

6 Mimoškolní aktivity 
 

Žáci školy pracovali v těchto kroužcích: 

Keramický  

 Vaření  

O tyto kroužky je velký zájem a proto musí probíhat ve více skupinách, 

poděkování si za jejich vedení zaslouží p. Mgr. Roman Kurz a p. Petra Tůmová. 

Pro nedostatek zájemců z řad žáků nebyla zahájena činnost např. 

sportovních kroužků. 

 

Poděkování si zaslouží p. vychovatelky ve ŠD paní Květa Matoušková a 

paní Mgr. Petra Zapletalová, které se snaží dětem nad rámec svých povinností 

pobyt ve školní družině zpestřit různými akcemi – např. návštěvou muzeí, 

kulturními akcemi, sportovními soutěžemi v tělocvičně, opékáním buřtů, jízdou 

na koních apod. 

 

Nezávisle na výuce mohou žáci navštěvovat náboženství, které vede farní 

vikář R.D.Mgr. František Žák, škola poskytuje učebnu. 

 

7 Školská rada 

 

Od 1. 9. 2002 působila při škole v Linecké ulici dvanáctičlenná Rada 

školy zřízená městem Český Krumlov. Rada města ji svým usnesením 

č. 144/10/2005 k 31. 3. 2005 zrušila a stejným usnesením schválila zřízení 

Školské rady od 1. 4. 2005. Volby do ní podle nového volebního řádu se 

uskutečnily 26. 9. 2005. Další volby do ŠR proběhly vždy po skončení tříletého 

volebního období tj. v roce 2008, 2011, 2014, 2017. S celou historií se lze 

seznámit ve Výročních zprávách z minulých let na stránkách školy, či na 

požádání v ředitelně školy.  

Poslední volby proběhly 4. a 18. září 2017. První setkání se uskutečnilo 

4. listopadu 2017, kde hlavním bodem byla volba předsedy ŠR, kterým se stal 

p. Mgr. Roman Kurz. Na druhém setkání 14. června 2018 byli členové 

seznámeni ředitelkou školy s výsledky kontrol MÚ a KHS, s přípravou 

personálních změn na školní rok 2018/2019 a rovněž s plánovanou činností 

v novém školním roce. Dále 3. 10. 2018 Školská rada schválila Výroční zprávu 

za školní rok 2017/2018 včetně údajů o hospodaření a členové ŠR byli 

seznámeni s plánovanými aktivitami pro školní rok 2018/2019. Poslední 
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schůzka se uskutečnila 21. 5. 2019, proběhlo seznámení s výsledky kontroly ČŠI 

a MÚ. Byla schválena úprava ŠVP, projednána plánovaná činnost ve školním 

roce 2019/2020 a odchod současné ředitelky školy do starobního důchodu.  

 

Aktuální složení ŠR: 

 

rodiče    Miroslav Padrta 

    Michaela Tesařová Rybová 

pedagogové   Mgr. Eva Luštická 

Mgr. Roman Kurz 

zřizovatel   Ing. Romana Šolcová 

    Jan Vozábal 

 

8 Údaje o závazných ukazatelích  

 

Závazné ukazatele na rok 2018: 

Limit zaměstnanců       23,8 

NIV celkem v tisících Kč 12 101 

Z toho platy v tisících Kč                       8 653 

OON v tisících Kč 80 

ONIV v tisících Kč 225  

 

9 Rozpočet viz příloha - Rozbor hospodaření za rok 2018 
 

10 Další finanční zdroje  
 

Jediným finančním zdrojem školy jsou však pronájmy tělocvičny a 

učeben různým subjektům, záleží na aktuální poptávce apod., můžeme však 

konstatovat, že pronájmy přináší škole řádově cca 400 000,- Kč ročně. 

Největším finančním přínosem je pro školu nájemce vysoká škola  CEVRO 

Institut, z. ú. 

 

11 Kontroly 
 

V roce 2018/2019 byly provedeny tyto kontroly s těmito výsledky:  

 

ČŠI       Bez porušení právních předpisů. 

České Budějovice     Protokol a Inspekční zpráva je 

23. 10. – 26. 10. 2018    k dispozici u zřizovatele a ŘŠ. 

Město Český Krumlov        Nebyla zjištěna pochybení. 

Nám. Svornosti 1 
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38101 Český Krumlov 

18. 3. – 22. 3. 2019 

 

Proběhly také pravidelné kontroly a revize požárního zabezpečení (vodovod, 

hasicí přístroje), výtahu, elektrických zařízení, tělocvičného nářadí a další 

s následným odstraněním drobných nedostatků a údržbou.  

Pravidelná prověrka stavu BOZP se uskutečnila 1. - 15. 4. 2019. 

 

12 Stížnosti 
 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla evidována žádná stížnost. Formálně a 

obsahově naplňuje pojem stížnosti písemná forma, takto nadepsaná a takto 

formulovaná, doručená škole, či nadřízenému orgánu, tj. zřizovateli, krajskému 

úřadu, či ČŠI. 

 

13 Vzdělávání pedagogů  
 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci a nadále si ji 

zvyšují prostřednictvím dalšího vzdělávání. Další vzdělávání je nedílná součást 

profesního růstu pedagogů. Snažíme se zejména využívat nabízených školení, 

přednášek a seminářů, které jsou hrazeny z finančních prostředků EU. V tomto 

školním roce se konal 18. 4. 2019 seminář pro „celou sborovnu“ na téma 

„Vedení třídnických hodin a prevence nekázně ve třídách“. Dále probíhalo další 

vzdělávání pedagogů v rámci „šablon“. Zároveň ukončila p. Mgr. Michaela 

Vosátková studium výchovného poradenství. 

 

14 Stav majetku nemovitého  
 

V budově školy se uskutečnila během hlavních prázdnin malba všech 

sociálních zařízení a vybraných učeben. Jako každý rok proběhla oprava 

suterénu, kde stálé problémy činí vlhkost. 

Byly realizovány taktéž nutné provozní opravy a běžná údržba. Aktuální 

je stále postupná výměna zastaralých radiátorů, výměna se plánuje již několik let 

a předpokládané výdaje budou činit minimálně milion korun. 

 

15 Stav majetku movitého  

 

Aktuální stav movitého majetku je k nahlédnutí v elektronické verzi 

v kanceláři školy, jelikož jde o neustále se měnící jeho stav a aktuální písemné 

podoby tohoto velmi rozsáhlého dokumentu jsou k nahlédnutí na konci 

příslušných zúčtovacích období. 
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16 Plán, výhled, cíle 
 

 Na základě zkušeností nadále operativně pracovat na ŠVP, program 

zkvalitňovat a event. doplňovat dle potřeb školy. 

 Důležité je rovněž zaměřit se na spolupráci s rodiči, zejména při řešení ať 

už prospěchových, či výchovných problémů žáků.  

 Pokračovat ve spolupráci nejen s Městskou knihovnou a Regionálním 

muzeem v Českém Krumlově, ale i s ČČK, MP, HZS a samozřejmě s PPP a 

SPC v Českých Budějovicích a v neposlední řadě s Oddělením sociálně právní 

ochrany dětí při MÚ Český Krumlov. 

 Započali jsme s postupnou výměnou nábytku v učebnách. Doufáme, že se 

nám podaří ve spolupráci s MÚ ČK uskutečnit opravu oplocení školního 

pozemku, který žáci v rámci výuky využívají.  

V budoucnu se chystáme nemalé finanční prostředky vynaložit na 

zabezpečení školy. Na základě bezpečnostního auditu, který proběhl 20. 4. 2017 

a v této oblasti ukázal nejslabší místa, bude třeba výhledově pořídit minimálně 

videotelefony a tím alespoň částečně eliminovat vstup cizích osob do budovy, 

zatím se akce pozdržela z důvodu instalace vnitřních bezpečnostních dveří, které 

přislíbil zajistit MÚ. 

 

Základní informace na www.zslinecka.cz 

 

V Českém Krumlově dne 31. 7. 2019 

 

 

 

Mgr. Irena Polášková, ŘŠ 

 

Přílohy (k nahlédnutí v ředitelně) 

- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 

- přehled programu prevence na školní rok 2018/2019 

- přehled besed s MP 

- přehled prospěchu školy včetně zameškaných hodin a vých. opatření 

- účetní výsledovky – rozbor hospodaření za rok 2018 

- úprava rozpočtu na rok 2019 

http://www.zslinecka.cz/

