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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 227 žáků (včetně 4 žáků plnících PŠD v zahraničí, z toho 

jedna žákyně od ledna 2020) v 11 třídách, z toho 7 na prvním a 4 třídy na 

druhém stupni ZŠ. Školu navštěvuje také 13 cizinců. Jednomu žákovi na prvním 

stupni bylo umožněno individuální vzdělávání. V lednu 2020 bylo žákovi první 

třídy vydáno rozhodnutí o dodatečném odkladu povinné školní docházky. 

Průměrný počet žáků ve třídě je 20,6. Nejpočetnější byla 8. třída se 30 žáky, 

nejnižší počet dětí, a to 11 byl ve třídě 4. A. Celkem bylo v tomto školním roce 

18 integrovaných žáků, z toho 1 se sluchovou vadou, 9 žáků s vývojovou 

poruchou učení, 4 žáci s poruchami chování, 3 žáci s LMP a 1 s poruchou 

autistického spektra. 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. 2019, během školního roku docházelo průběžně k menším změnám. 

Ve škole byla 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 63 žáků, nejvíce jich je z Přídolí, Větřní             

a Mirkovic. 

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. 2019 se vyučuje podle upraveného ŠVP č. j. 132/2019 Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Český Krumlov, 

Linecká 43, úpravy se týkaly zejména zobecnění u některých předmětů na 

doporučení ČŠI. S přehledem změn byla Školská rada seznámena 21. 5. 2019. 

 

Volitelné předměty: 

 

7. A Seminář ze zeměpisu 

8. A Seminář ze zeměpisu 

9. A Konverzace v německém jazyce 
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Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd měl probíhat od 20. února do 30. dubna 

2020 v českokrumlovském bazénu. Zúčastnilo se ho 63 žáků. Bohužel z důvodu 

uzavření škol, proběhly pouze dvě výukové lekce. 

Lyžařský kurz se ve školním roce 2019/2020 konal od 27. ledna do 31. ledna 

2020 pod vedením Mgr. Richarda Balouna s počtem 25 žáků. 

Od 5. února do 6. března využívaly třídy 1. A, 2. A každou středu možnosti 

bruslení na stadionu v Českém Krumlově. Další návštěvy nemohly být 

realizovány.  

Ve dnech 18. až 20. září proběhl adaptační pobyt pro žáky šesté třídy za 

přítomnosti třídní učitelky, výchovné poradkyně a pracovníka Pedagogicko- 

psychologické poradny v Českém Krumlově Mgr. Jakuba Průchy. 

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 je pro tuto funkci je plně kvalifikovaná. 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 rizikového chování Mgr. Jakub Šolc, který tuto 

funkci vykonává od 1. 9. 2019. V novém školním roce by měl zahájit 

specializační studium pro školní metodiky prevence, bude-li otevřeno.  

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

s Městskou policií. Ve všech třídách, kromě 6. A, byly naplánovány aktivity 

v rámci primární prevence ve spolupráci s organizací PORTUS Prachatice, o.p.s. 

Šestá třída měla jiný program v rámci intervence se Střediskem výchovné péče 

Spirála Český Krumlov.   

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

máme uzavřenou darovací smlouvu se společností WOMEN FOR WOMEN  na 

obědy pro děti zdarma. Tento charitativní projekt na podporu znevýhodněných 

dětí se ve školním roce 2019/20 týkal 8 žáků.  

 

 

Ucelený přehled programu primární prevence pro školy 2019/2020 viz příloha. 
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Akce pro žáky jsou uvedeny v přehledu chronologicky. 

 

září  zahájení školního roku 2019/2020 

 ukázka karate 1. - 3. třídy 

 ukázka badmintonu 1. – 3. třídy 

 program primární prevence 2. A  

 úvodní třídní schůzky 

 adaptační pobyt pro žáky 6. třídy v Křemži 18.9 – 20. 9. 2019  

 zahájení činnosti kroužku Náboženství 

 návštěva knihovny 1. A 

 

říjen program primární prevence 6. A 

 zahájení činností školních kroužků 

 Edukofilm 6. – 9. ročník 

 Edukofilm 1. – 5. ročník 

 návštěva knihovny 9. A  

 návštěva knihovny 3. A a 5. A 

 bruslení 3. A a 3. B 

 program primární prevence 2. A 

 opékání buřtů ŠD 

 „Pohrátky“ – program CPDM, 2. A, 3. A, 3. B 

 návštěva knihovny 8. A 

 burza škol 8. A, 9. A 

 návštěva knihovny 3. B 

 přespání ve škole 2. A 

 

listopad program intervence 6. A 

 návštěva Úřadu práce 9. A 

 beseda „Energetická gramotnost“ – 8. A, 9. A 

 nábor – škola Trhové Sviny – 9. A 

 třídní schůzky 

 koncert v ZUŠ – 1. A 

 nábor – škola Kaplice – 9. A 

 program primární prevence 2. A 

 návštěva knihovny 5. A 

 návštěva divadla „Vánoční čas“ – 1. A, 2. A 

 návštěva na pracovišti rodičů (prvouka) – 3. A, 3. B  

 nábor - učiliště Český Krumlov – 9. A 

 přespání ve škole s hudbou 5. A – děvčata 

 účast na turnaji ve florbale – vybraní žáci 7. - 9. ročníku 

  

 prosinec  návštěva divadla „Vyšla hvězda….“– 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A 

 školní mikulášský program – organizuje 9. třída 
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 školní kolo olympiády z českého jazyka – druhý stupeň 

 návštěva knihovny 2. A, 4. A 

 program intervence 6. A 

 beseda s městskou policií – 1. A, 2. A, 4. B, 5. A 

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

 návštěva filmového představení – žáci z kroužku německého jazyka 

 matematická soutěž MAGYČ (Gym. ČK) – vybraní žáci 7. – 8. roč. 

 přespání ve škole 4. B 

 vánoční třídní besídky 

 

leden beseda s městskou policií – 6. A 

 program primární prevence 1. A, 2. A, 3. A, 3. B 4. A, 4. B, 5. A,  

7. A, 8. A, 9. A – Portus, o. p. s. Prachatice 

 třídní schůzky  

 ukázka nabídky kroužku „Věda nás baví“ 

 okresní kolo olympiády v ČJ v DDM – účast vítězů šk. kola 

 školní kolo zeměpisné olympiády – druhý stupeň 

 lyžařský výcvik 27. 1 – 31. 1. 2020 – žáci 7. a 9. tř. – Železná Ruda 

 návštěva knihovny 2. A 

 vydávání výpisu vysvědčení 

 pololetní prázdniny 

 

únor beseda s městskou policií – 7. A, 9. A, 8. A 

 bruslení 1. A, 2. A 

 jarní prázdniny 

 program primární prevence 5. A, 6. A, 7. A, 8. A 

 koncert v ZUŠ – 2. A, 3. A, 3. B,  

 plavecký výcvik 4. A, 4. B, 3. A, 3. B 

 okresní kolo zeměpisné olympiády v DDM – dva žáci 

 pěvecká soutěž – žáci prvního stupně 

 školní Masopust – akce ŠD 

 odpolední akce ŠD – návštěva kina „Ježek Sonic“ 

 

březen bruslení – 1. A, 2. A 

 návštěva výstavy „Opět v socíku“ – Kláštery – 5. A 

 plavecký výcvik 3. A, 3. B, 4. A, 4. B 

 koncert v ZUŠ – 4. A, 4. B 

 návštěva divadla – 6. A, 7. A 

 recitační soutěž – školní kolo 

 uzavření škol od 11. března  

 vzdělávání na dálku 
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duben vzdělávání na dálku 

 probíhal on-line zápis do 1. ročníku 

 

 

květen vzdělávání na dálku  

 krajské kolo zeměpisné olympiády – on-line účast žáka 7. A 

 11. 5. – 8. 6. otevřena škola pro žáky devátého ročníku připravující 

se na přijímací zkoušky  

 25. 5. - otevření školy pro žáky prvního stupně (max. 15 členné 

skupiny) 

 

červen vzdělávání na dálku 

 „Pohrátky“ -  3. B 

 vyhlášení vítězů – výtvarné soutěže Lesy a přírody – umístili se tři   

                                                   žáci (dva ze 2. A a jedna žákyně ze 3. B) 

 8. – 19. 6. stanoveny konzultační hodiny pro žáky 2. stupně 

 návštěva ve Fotoateliéru Seidl – 2. A 

 setkání budoucích prvňáčků 

 výšlap na „Dubík“ – 5. A, 4. B 

 výšlap na „Křižák“ – 1. A 

 26. 6. vydáno vysvědčení žákům prvního stupně 

 29. 6. vydáno vysvědčení žákům 6. – 8. třídy 

 30. 6. slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na radnici 

  

Celá řada plánovaných akcí se vůbec neuskutečnila nebo byla přeložena 

na příští školní rok. Ze stejného důvodu neproběhlo v závěru školního roku 

focení tříd nebo školní výlety, protože v době, kdy se opatření rozvolnilo, to již 

nebylo možné zajistit. Škola si v tomto školním roce začala vést portfolio 

s akcemi, které je k nahlédnutí ve škole.  

 

 

3 Pracovníci školy 
 

Největší změnou pro tento školní rok byl odchod paní ředitelky           

Mgr. Ireny Poláškové do starobního důchodu. Od 1. 8. 2019 byl ředitelem 

jmenován Mgr. Roman Kurz. Paní ředitelka předala školu ve skvělém stavu       

a nový školní rok byl připraven, za což ji ještě jednu mnohokrát děkuji.  

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní. Od 27. 8. 2019 

nastoupila jako učitelka 1. stupně Mgr. Martina Jiřičková. Během školního roku 

odešly p. Dagmar Strnisková a p. Jana Matějčková, asistentky pedagoga. Místo 

nich nastoupily hned nové paní asistentky sl. Barbora Zifčáková a p. Miroslava 

Šoberová.  
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Počátkem března nastoupila jako asistentka pedagoga Mgr. Marie 

Vejvarová k žákovi do první třídy. K poslednímu červenci 2020 skončil 

pracovní poměr Mgr. Richard Baloun, který odchází do ZŠ blíže svému bydlišti. 

Pro školní rok 2020/2021 dojde ke změně v personálním obsazení, a to z důvodu 

otevření dvou nových tříd (1. a 6. tř.) a zkrácení úvazku Mgr. Evě Vávrové        

a Mgr. Ludmile Zapletalové. 

 

 

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2019/2020 je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

 

 

JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, 

FUNKCE 

PRAXE 

(let) 

Kurz Roman speciální pedagog, první stupeň  ředitel školy 18 

Kašpárek  

Jaromír 

fyzika, matematika 

(informatika) 

zástupce ředitele 

školy, metodik 

ICT 

25 

Baloun Richard tělesná výchova, zeměpis 9. A 3 

PP ukončen 

k 31.7.2020 

Jiřičková 

Martina 

první stupeň 1. A 11 

Vávrová Eva český jazyk, praxe 1.stupeň 2. A 40 

Klimešová 

Michaela 

první stupeň            4. B 4 

Luštická Eva český jazyk - Ov 8. A 34 

Matoušková 

Květa 

vychovatelka  ŠD 6 

Plánská Vlasta matematika - přírodopis 7.A 3 

Pondělík  

Viktor 

první stupeň – pracovní 

vyučování (německý jazyk) 

5. A 27 

Sejková Jana první stupeň 3. B 32 

Vomáčková 

Zdeňka 

anglický jazyk, první stupeň 6. A 27 

Houšková 

Slávka 

první stupeň 3. A 33 

Vosátková  

Michaela 

chemie, přírodopis, (Ov, Rv) 

 

vých. poradkyně 14 

Tůmová Petra asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 5. A 

19 
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Strnisková 

Dagmar 

asistentka pedagoga AP u 

integrovaného 

žáka v 9. A 

10 

PP ukončen 

k 31.10.2019 

Soukupová 

Pavla  

asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 2. A 

27 

Matějčková Jana asistentka pedagoga AP 

integrovaného 

žáka 4. A 

10 

PP ukončen 

31.12.2019 

Šoberová 

Miroslava 

asistentka pedagoga AP 

integrovaného 

žáka 

6 

PP od 

1.1.2020 

Zapletalová 

Ludmila 

první stupeň 4. A 41 

Šolc Jakub dějepis, anglický jazyk školní metodik 

prevence 

2 

Kopalová Marta asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 6. A 

50 

Zapletalová 

Petra 

vychovatelka ŠD, vyučující 

VV, Pč 

ŠD 

vyučující Vv, Pč 

5 

 

Zifčáková 

Barbora 

asistentka pedagoga AP u 

integrovaného 

žáka v 9. A 

1 

PP od  

25. 11.2019 

Vejvarová Marie asistentka pedagoga AP u 

integrovaného 

žáka v 1. A 

42  

PP od 

 10. 3. 2020 

do  

30. 6. 2020 

 

Provozní zaměstnanci: 

 

Březková Ivana hospodářka školy  

Březka Vlastimil školník, vedoucí provozu (1. 7. 2019) 

Úvazky provozních zaměstnanců: 

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

pomocná kuchařka 0,5 výdejna + 0,5 úklid 

uklízečka  0,88  

uklízečka  0,5 

 

V provozu během školního roku docházelo občasným zástupům provozních 

zaměstnanců, z důvodů pracovní neschopnosti. 
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4 Přijímací řízení, zařazování žáků 
 

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do první třídy 24 dětí. Počty žáků 

odpovídají počtu žáků vykazovaných k 30. 9. 2019 ve Výkaze o základní škole.  

 

Ročník     počet tříd       počet žáků     z toho dívek 

1. 1 24 8 

2. 1 23 10 

3. 2 35 17 

4. 2 26  12 

5. 1 27 12 

6. 1 23 10 

7. 1 23 11 

8. 1 29   9 

9. 1 17   9 

Celkem                     11                        227                                    98 

 

Čtyři další žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí. 

V 9. ročníku bylo 17 vycházejících žáků a 3 žáci z 8. ročníku.  Na maturitní 

obory se hlásilo 9 žáků a 11 žáků na učební obory. Z 5. ročníku odchází 5 žáků 

na gymnázium a ze sedmého ročníku 2 žáci.  

Umístění vycházejících žáků: 

 

5. ročník Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112    5  

 

7. ročník  Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112    2 

 

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

 kuchař – číšník 1 

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní  

a technická, Skuherského 1274/3, České Budějovice  

  mechanik opravář motorových vozidel   2 

 

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

 praktická sestra 3 

 tesař 1 

           

  Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU, Pohorská 86,  

 Kaplice 

 obchodní akademie 1  

 strojní mechanik 1  
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  SOŠ strojní a elektrotechnická, U Hřiště 527, Velešín 

  obráběč kovů       1 

 

  Soukromá SŠ a JŠ, Jeronýmova 28/22, České Budějovice 

  kadeřník        1 

 

  Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112  1 

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní  

a technická, Skuherského 1274/3, České Budějovice  

  mechanik opravář motorových vozidel   1 

 

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o., Emy Destinové 395, 

České Budějovice 

obchodní akademie      1 

 

Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice 

kadeřník        1 

 

Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice 

instalatér        1 

technická zařízení budov      1 

 

Střední škola, Školní 709, Trhové Sviny 

zemědělec – farmář      1 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Husova 3, České Budějovice 

praktická sestra       1 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Tavírna 109, 

Český Krumlov 

grafický design       1 

 

 

     Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se měl uskutečnit v pátek     

3. 4. 2020. Vzhledem k uzavření škol Mimořádným opatřením MZ probíhal 

zápis celý duben, a to elektronicky nebo poštou. 

     Celkem bylo zapsáno 40 žáků. Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní 

docházky na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a odborného 

lékaře bylo vydáno 5 žákům na žádost zákonných zástupců. 1. září by mělo 

nastoupit do prvního ročníku 34 žáků, jeden prvňáček by měl nastoupit na jiný 

typ školy. 



12 

 

5 Výsledky vzdělávání  
 

Z celkového počtu 223 žáků (stav na konci školního roku) prospělo 

s vyznamenáním ve druhém pololetí 132 žáků, prospělo 89 žáků, neprospěli        

2 žáci.  

Žáci školy zameškali celkem za školní rok 18 868 (minulý šk. rok 25 596) 

omluvených hodin a 181 (minulý šk. rok 86) neomluvených. Výrazný pokles 

zameškaných hodin byl způsoben březnovým uzavřením škol. Naopak výrazný 

nárůst neomluvených hodin byl způsoben útěkem dvou žákyň, které žijí 

v dětském domově. Všechny neomluvené hodiny byly projednány se zákonnými 

zástupci, případně zástupci OSPOD. Jeden žák zameškal průměrně 84,6 

omluvených a 0,81 neomluvených hodin. Výsledky prospěchu, přehled 

zameškaných hodin a výchovných opatření viz přílohy. 

 

6 Mimoškolní aktivity 
 

Žáci školy pracovali v těchto kroužcích: 

 

Tvořeníčko 

Psaní na PC 

Keramický  

 Vaření  

 

Na vedení zájmových kroužků se podílely: p. Matějčková Jana a potom  

p. Soukupová Pavla, Mgr. Plánská Vlasta, Mgr. Zapletalová Petra, p. Tůmová 

Petra, Mgr. Sejková Jana a Mgr. Klimešová Michaela. Všem patří velký dík.  

Pro nedostatek zájemců z řad žáků nebyla zahájena činnost např. 

sportovních kroužků.  

 

Poděkování si zaslouží paní vychovatelky ve ŠD Květa Matoušková          

a 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 apod. 

Některé plánované akce bohužel nemohly být uskutečněny. 

 

Nezávisle na výuce mohou žáci navštěvovat náboženství, které vede farní 

vikář R.D.Mgr. František Žák, škola poskytuje učebnu. 
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7 Školní žákovská knihovna 

  
 Do školní knihovny se snažíme neustále dokupovat nové knižní tituly. 

Máme pestrou nabídku knih současné literatury pro první i pro druhý stupeň. Za 

poslední roky počty výpůjček rostou. 

 

Přehled výpůjček: 2017/2018  488 výpůjček 

   2018/2019  693 výpůjček 

   2019/2020  485 výpůjček (do 10. 3. bylo 477 výpůj.) 

 

Za zvyšujícím počtem výpůjček kromě nákupu nových knih stojí samozřejmě i 

p. Eva Luštická, za což jí děkuji, která žákům představuje nově nakoupené 

knihy a žáci s knihami pracují v rámci dílen čtení. 

 

 

8 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, doplňující v září 2019         

a řádné volby proběhnou v září/říjnu 2020. S celou historií se lze seznámit ve 

Výročních zprávách z minulých let na stránkách školy, či na požádání 

v ředitelně školy.  

Poslední volby (doplňující) proběhly 2. září 2019, a to z důvodu nahrazení 

Mgr. Romana Kurze jiným pedagogickým pracovníkem. Za pedagogické 

pracovníky byl zvolen 10 hlasy Mgr. Jakub Šolc. První setkání se uskutečnilo        

7. října 2019, kde hlavním bodem byla volba předsedy ŠR, kterým se stala        

p. Michaela Tesařová – Rybová. Dále se projednávala Výroční zpráva                 

a organizační záležitosti školy v novém školním roce. Na druhém setkání        

29. června 2020 byly projednávány úpravy Školního řádu, Vnitřního řádu školní 

družiny, Kritéria pro přijetí žáka do ŠD a Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků. Členové ŠR měli materiály k dispozici předem. Dále byli 

členové seznámeni ředitelem školy s důvody úprav řádů, vyhodnocením 

uplynulého školního roku, postupem při provozu školy během mimořádných 

opatření, personálním obsazením atd.  

 

 

 



14 

 

Aktuální složení ŠR: 

 

rodiče    Miroslav Padrta 

    Michaela Tesařová Rybová 

pedagogové   Mgr. Eva Luštická 

Mgr. Jakub Šolc 

zřizovatel   Jan Vozábal 

Ing. Romana Šolcová 

     

 

9 Údaje o závazných ukazatelích  

 

Závazné ukazatele na rok 2019: 

Limit zaměstnanců           26,19 

NIV celkem v tisících Kč 14 252 

Z toho platy v tisících Kč                     10 256 

OON v tisících Kč 50 

ONIV v tisících Kč 236  

 

 

10 Rozpočet   
viz příloha - Rozbor hospodaření za rok 2019 

 
 

 

11 Další finanční zdroje  
 

Jediným dalším finančním zdrojem školy jsou 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. Ve školním roce získala škola peněžitý dar od rodičů žáků ve výši 

5 000,-Kč. Tato částka byla použita na nákup knih do školní žákovské knihovny. 
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12 Kontroly 
 

V roce 2019/2020 byly provedeny tyto kontroly s těmito výsledky:  

 

Město Český Krumlov        Nebyla zjištěna pochybení. 

Nám. Svornosti 1          

38101 Český Krumlov 

23. 3. – 23. 4. 2020 

 

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. 2020. 

Vzhledem k zavedení mimořádného opatření další kontroly neproběhly. 

 
 

13 Stížnosti 
 

Ve školním roce 2019/2020 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. 

 

 

14 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.  

O podzimních prázdninách (30. 10. 2019) jsme celý sbor měli 

domluvenou exkurzi na Státní hrad a zámek Český Krumlov, kde se nás ujal 

sám pan kastelán PhDr. Pavel Slavko a provedl nás Barokním divadlem, 

Plášťovým mostem i některými dalšími částmi zámku. Dále jsme navštívili 

Kláštěry Český Krumlov, kde se nám věnovala muzejní pedagožka paní Mgr. 

Irena Vacková. Obě naše exkurze měly poukázat na možnosti využití ve výuce   

a rozvíjení didaktického potenciálu těchto objektů. V tomto školním roce se 

konal během pololetních prázdnin 31. 1. 2020 seminář pro „celou sborovnu“ na 

téma „Nové trendy v kyberkriminalitě dětí“. Další vzdělávání pedagogických              

i nepedagogických pracovníků probíhalo individuálně dle zájmu.                       
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U pedagogických se jednalo např. o: hudební seminář, dějepisný, způsob 

hodnocení v angličtině, elektronická školní evidence. Výchovná poradkyně        

a metodik prevence se pravidelně účastnili setkávání v PPP. Ředitel školy mimo 

jiné zahájil v lednu 2020 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 

zařízení. 

Nepedagogičtí pracovníci se účastnili školení např. z hygienického 

minima, různých ekonomických novinek nebo přezkoušení z Vyhlášky              

č. 50/1978. 

 
 

15 Distanční výuka 

 
Od uzavření škol Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví z 10. března 

2020 č. j. č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, škola přešla do jakéhosi vakua, 

kdy se nevědělo, co se bude dít. Nejdříve jsme si mysleli, že to bude škola 

uzavřena týden, maximálně dva, ale dopadlo to úplně jinak. Škola se nové 

situaci musela přizpůsobit. Začaly se výrazně využívat internetové stránky 

školy, kam se zadávalo učivo. Dále to byly různé sociální sítě např. Whatsapp, 

Facebook. Někteří vyučující začali vysílat on-line hodiny, ale ze strany žáků o to 

příliš zájem nebyl a postupně ubývali. Někteří vyučující nebo asistenti dokonce 

obcházeli některé žáky a dávali jim učivo do schránek. Škola po celou doby 

karantény zůstala ve stanovených hodinách „otevřena“ a v případě potřeby bylo 

žákům učivo vytištěno na papír. Čím déle však trval tento stav, tím menší byl 

zájem žáků, i některých rodičů, o jakýkoliv kontakt. V květnu se otevřela škola 

pro žáky prvního stupně po 15 členných skupinách a žáky devátého ročníku, 

kteří se připravovali na přijímací zkoušky. U prvostupňových vždy byla 

otevřena konkrétní třída, kterou měl po celý den jejich třídní. Odpolední 

družinu-nedružinu zajišťovaly paní vychovatelky a paní asistentky. Škola 

zavedla hygienická opatření, která se vzhledem k počtu žáků dala zajistit. 

Následovalo od června otevření školy na konzultace pro žáky druhého stupně po 

jednotlivých předmětech, ale zájemci by se bohužel dali spočítat na prstech 

jedné ruky.  

Celá nastalá situace ukázala nejen nedostatky, ale přinesla i pozitiva. 

Mám pocit, že to všechny zaměstnance více semklo, panovala určitá 

sounáležitost a společně jsme pracovali na hledání různých cest. Ukázalo to 

samozřejmě i nedostatky, a to především technického rázu. Jistě se přizpůsobí i 

výuka informatiky. Myslím, že jsme se touto neočekávanou situací vyrovnali 

důstojně a příště si budeme umět případně poradit ještě o něco lépe. Všem 

zaměstnancům patří veliký dík. 
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16 Stav majetku nemovitého  
 

V budově školy se uskutečnila během hlavních prázdnin výmalba 

některých učeben a drobné opravy ve vestibulu školy. Jako každý rok proběhla 

oprava suterénu, kde stálé problémy činí vlhkost a je to stále se opakující 

problém. Byly realizovány taktéž nutné provozní opravy a běžná údržba. 

V letošním školním roce nastal havarijní stav bezpečnostního systému vchodu 

do školy, kdy proběhla jeho výměna. Nainstalovaly se nové dveře, které 

nahradily nefunkční a vyměnil se celý elektronický systém na zamykání             

a odemykání dveří, kdy musela být škola buď zamknuta, nebo otevřena téměř 

dokořán a selhával i komunikační systém, kdy se nebylo možné od vchodu 

spojit se zaměstnanci školy.  

Jako nejpotřebnější pro nejbližší dobu se jeví výměna dlažby v přízemí, 

která se na různých místech vzdouvá a dlažba se uvolňuje. Předpokládané 

výdaje 600 000,-Kč, tyto práce lze rozdělit do dvou etap. Aktuální je stále 

postupná výměna zastaralých radiátorů, výměna se plánuje již několik let           

a předpokládané výdaje budou činit minimálně milion korun. Dále by se měl 

zpracovat projekt na úpravu a využití vnitřního školního dvorku a školní 

zahrady.  

 

17 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. 

 

 

18 Plán, výhled, cíle 
 

 I když od září 2019 vstoupil v platnost upravený ŠVP, přesto s ním           

i nadále operativně pracovat, 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, ale i je více zapojit do života 

školy.  

 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. 
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 Probíhá postupná výměna nábytku v učebnách, ve většině učeben je již 

nový nábytek. V následujícím roce bychom chtěli nechat zpracovat projekt na 

úpravu školního pozemku, který by následně sloužil více potřebám školy           

a mohli ho žáci více využívat (např. venkovní učebna). Stejně tak i projekt na 

úpravu vnitřního školního dvorku, který v současnosti nelze využívat ani na 

chvilkové aktivity.  

V letošním školním roce se úplně zhroutil zabezpečovací a komunikační 

sytém. Vstupní dveře zůstaly buď zavřené, nebo naopak otevřené. Což 

z hlediska zajištění bezpečnosti není možné. Vypověděl službu i vstupní 

komunikační systém, kdy se návštěvníci školy nemohli prostřednictvím 

komunikátoru spojit s pracovníky školy. Tento havarijní stav se podařilo plně 

odstranit až v závěru školního roku, k čemuž přispěla i mimořádná 

epidemiologická situace. Celé řešení havarijní situace probíhalo ve spolupráci 

s Odborem správy majetku a investic. Nyní fungují bezpečnostní dveře, které 

jsou umístěny za vstupními „vraty“.  U bezpečnostních dveří je umístěn 

videotelefon, který je rozveden na šest míst v budově školy, odkud je možné 

případně návštěvníky i do budovy vpustit, Podobný systém by bylo potřebné 

ještě zajistit i u bočního vstupu, aby si mohli rodiče děti ze školní družiny 

vyzvedávat zde.  

 Škola se zapojila do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který se 

zaměřuje na rozvíjení čtenářské a kritické gramotnosti žáků, rozvíjí kompetence 

každého žáka k samostatnému učení. V neposlední řadě bude mít projekt i vliv 

na spolupráci pedagogů naší školy s ostatními školami v jižních Čechách.  

 

Základní informace na www.zslinecka.cz 

 

 

V Českém Krumlově dne 31. 8. 2020 

 

 

                                                             

Mgr. Roman Kurz, ŘŠ 

 

Seznam příloh (k nahlédnutí v ředitelně) 

- organizační zabezpečení školního roku 2019/2020 

- přehled programu prevence na školní rok 2019/2020 

- přehled besed s MP 

- přehled prospěchu školy včetně zameškaných hodin a vých. opatření 

- účetní výsledovky – rozbor hospodaření za rok 2019 

- úprava rozpočtu na rok 2020 

http://www.zslinecka.cz/

