
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2021/2022 

 
podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/ 2005 Sb. 

 

 

název školy: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 

 

identifikátor zařízení: 600 059 162  
 

IČO: 00 583 731 
 

sídlo školy: Linecká 43, 381 01 Český Krumlov 
 

telefon: 380 309 311 

 

e-mail: skola@zslinecka.cz 

web: www.zslinecka.cz 

datová schránka: kc9n799 
 

zřizovatel školy: Město Český Krumlov 
 

ředitel školy: Mgr. Roman Kurz 

 

 
Výroční zprávu na svém jednání dne 11. 10. 2022 usnesením č. 1/2022-23 schválila  

Školská rada při ZŠ Český Krumlov, Linecká 43. 

mailto:skola@zslinecka.cz


2 

 

OBSAH 
 

 

1 Charakteristika školy str.  3 

 

2 Vzdělávací koncepce a školní akce str.  3 – 7 

 

3 Pracovníci školy str.  8 – 9 

 

4 Přijímací řízení, zařazování žáků str.  10 – 11 

 

5 Výsledky vzdělávání str.  12 

 

6 Mimoškolní aktivity str. 12 

 

7 Školní žákovská knihovna str. 13 

 

8 Školská rada str.  13 

 

9 Údaje o závazných ukazatelích str.  14 

 

10 Rozpočet str.  14 

 

11 Další finanční zdroje str.  14 

 

12 Kontroly str.  14 

 

13 Stížnosti str.  15 

 

14 Vzdělávání pedagogů str.  15 

 

15 Stav majetku nemovitého str.  15 - 16 

 

16 Stav majetku movitého str.  16 

 

17 Plán, výhled, cíle str.  16 - 17 

 

     Seznam příloh str.  17 

 

  



3 

 

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, na začátku letošního školního 

roce navštěvovalo školu 239 žáků (včetně 2 žáků plnících PŠD v zahraničí) ve 

13 třídách, z toho 7 na prvním a 6 tříd na druhém stupni ZŠ. Školu navštěvuje 

také 20 cizinců.  

Průměrný počet žáků ve třídě je 18,2. Nejpočetnější byla 3. třída s 23 žáky, 

nejnižší počet dětí, a to 12 byl ve třídě 7. B. Celkem bylo v tomto školním roce 

28 integrovaných žáků, z toho 23 žáků s vývojovou poruchou učení, 2 žáci 

s poruchami chování, 2 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. 

2021, během školního roku docházelo průběžně k menším změnám. Výrazné 

změny v počtech žáků nastaly až na jaře 2022 v souvislosti s přijímáním dětí 

ukrajinských uprchlíků. 

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 69 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 Konverzace v anglickém jazyce 

8. A Konverzace v anglickém jazyce 

9. A Konverzace v anglickém jazyce 
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Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od února do května 2022 

v českokrumlovském bazénu. 

Lyžařský kurz se ve školním roce 2021/2022 vzhledem k epidemiologickým 

opatřením a malému zájmu ze strany žáků nekonal. 

Ve dnech 29. září až 1. října proběhl adaptační pobyt pro žáky šesté třídy za 

přítomnosti třídní učitelů, 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 tomto školním roce dokončil specializační 

studium pro školní metodiky prevence.  

Škola je již pět let 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 2021/22 týkal 8 žáků.  

Naše škola byla zařazena mezi ty, které mají zajišťovat bezplatnou jazykovou 

přípravu dětí s odlišným mateřským jazykem. První kurz začal v září 2021 pod 

vedením paní učitelky Mgr. Marie Vejvarové, druhý kurz v dubnu 2022 s paní 

učitelkou Zuzanou Kropíkovou. Kurzy postupně navštěvovalo 24 žáků původem 

z Azerbájdžánu, Německa, Izraele a později zejména z Ukrajiny. 

Od března 2022 začaly ve škole fungovat 2 adaptační skupiny pro děti 

uprchlíků z Ukrajiny, jejichž cílem bylo usnadnit přechod dětí do nového 

prostředí a připravit je na výuku v českých školách. Práci s dětmi zajišťovaly 2 

ukrajinské učitelky Lina Kovalenko a Yana Hural, později v souladu s dotačními 

podmínkami MŠMT také čeští asistenti Karel Smeykal, Ivana Selucká, Jana 

Pernicová Mikuličová a Jana Petrášková. Ukrajinské děti tak obvykle po 

několika týdnech pobytu a seznámení se s prostředím české školy a základy 

českého jazyka odcházely do běžných tříd českých škol a uvolňovaly místo 

v adaptačních skupinách dalším ukrajinským dětem. Postupně tak v období 

březen až červen 2022 prošlo adaptačními skupinami 110 ukrajinských dětí. 
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Akce pro žáky jsou uvedeny v přehledu chronologicky. 

 

září  zahájení školního roku 2021/2022 

 úvodní třídní schůzky 

 návštěva Muzea vltavínů 9. A 

 adaptační pobyt 6. A, 6. B Olšina 

 výlet ŠD na Dubík 

 zahájení činnosti kroužku Náboženství 

 

říjen zahájení činností školních kroužků 

 návštěva knihovny 1. A 

 Výtvarný podzim v Boudě 5. A 

 Burza škol 8. A, 9.A 

 Návštěva muzea 4. A 

listopad beseda se starostou 6. B, 9. A 

 beseda s pracovníky ÚP 

 informační schůzky pro rodiče 

 návštěva knihovny 7. A, 7. B, 9. A 

 

prosinec návštěva knihovny 3. A 

 návštěva muzea 1. A, 3. A, 4. A 

 Mikulášská nadílka 9. A pro 1. stupeň 

 

leden informační schůzky pro rodiče 

 návštěva knihovny 2. A, 2. B 

 

únor bruslení 1. A, 2. A, 2. B 

 programy primární prevence – všechny třídy 

 

březen recitační soutěž – školní kolo 

 volby nanečisto 9. A 

 Matematický klokan 

 návštěva knihovny 1. A 

 návštěva muzea 2. A, 2. B 

 návštěva dětí z MŠ Za Soudem v 1. A 

 přednáška o holocaustu 9. A 

 program primární prevence 5. A 

 Svět kolem nás Čína (kino) – 2. stupeň 

 

duben zápis do 1. ročníku 

 návštěva muzea 4. A 

 přednáška o Komenském 8. A 

 informační schůzky pro rodiče 
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 beseda Co do kanalizace nepatří 1.-4. ročník 

 školní výlet Stožec 5. A, 5. B 

 Den Země 1. – 4. ročník 

 dopravní výchova 4. A 

 

květen předškolní příprava budoucích prvňáků 

 návštěva planetária 3. A, 8. A 

 dopravní výchova 4. A 

 pěvecká soutěž Jihočeský zvonek – vybraní žáci 

 program primární prevence 5. A, 7. B 

 Ekoprogram 8. A 

 školní výlet 2. A, 2. B Dřípatka 

 návštěva muzea Č. Budějovice 6. A, 6. B, 7. B 

 návštěva Národního muzea 7. A 

 testování ČŠI 9. A 

 návštěva fotoateliéru Seidl 5. B, 6. A, 6. B, 7. B 

 program Finanční gramotnosti – 2. A, 2. B, 4. A 

 návštěva knihovny 7. A, 7. B 

 Život v mraveništi 1. A, 3. A 

 přespání ve škole 9. A 

 školní výlet 7. B Červený Dvůr 

 focení tříd 

 

červen Den dětí – program 9. A pro 1. stupeň 

 Lišáček hledá maminku 2. A, 2. B 

 školní výlet 1. A, 4. A, Sladovna Písek 

 školní výlet 9. A, Bechyně 

 Pasování čtenářů 1. A 

 Planeta zvířat – 4. A 

 školní výlet 3. A, Olšina 

 Koňský výlet – ŠD 

 školní výlet 7. A, Hluboká nad Vltavou 

 školní výlet 2. B, Olšina 

 program primární prevence 5. A, 7. B 

 návštěva fotoateliéru Seidl 1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A 

 školní výlet 8. A, Jump Aréna 

 spaní ve škole 7. B, 2. B 

 školní výlet 6. A, 6. B České Budějovice 

 ekoprogram Prokyšova zahrada 6. A, 6. B 

 Slackline Park Workshop 3. A, 5. A, 5. B, 7. B 

 Zápis do 1 .tříd pro ukrajinské děti 

 Sportovní den na stadionu pro všechny třídy 

 slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na radnici 
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Celá řada plánovaných akcí se kvůli epidemiologickým opatřením vůbec 

neuskutečnila nebo byla přeložena na příští školní rok. Portfolio 

s uskutečněnými akcemi školy je k nahlédnutí v ředitelně.  

 

 

 

  



8 

 

3 Pracovníci školy 
 

Od 1. 8. 2019 byl ředitelem jmenován Mgr. Roman Kurz. Od ledna 2021 

je kvůli vážným zdravotním problémům v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Od 1. 8. 2021 byla proto vedení školy po dohodě se zřizovatelem rozšířeno o 

druhého zástupce ředitele školy. Po dobu pracovní neschopnosti ředitele školy 

byla do funkce jmenována Mgr. Michaela Vosátková.  

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní. Od 25. 8. 2021 

nastoupili jako učitelé 2. stupně Mgr. Eva Pernecká a Mgr. Bohuslava Jochová. 

Od 1. 9. 2022 nastoupila jako asistentka pedagoga Petra Tůmová. Od 1. února 

nahradila Mgr. Evu Vávrovou, která odešla do starobního důchodu, Mgr. 

Barbora Berková. 

Ke konci června ukončila pracovní poměr Mgr. Bohuslava Jochová, a k 

poslednímu červenci 2022 ukončil pracovní poměr Mgr. Jaroslav Hanzal, který 

odjíždí na zahraniční stáž.  

Pro školní rok 2022/2023 dojde ke změně v personálním obsazení, a to z důvodu 

náhrady odcházejících pedagogů a vzhledem k nutným změnám ve vedení školy 

v důsledku přetrvávající absence ředitele školy. 

 

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2021/2022 je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, 

FUNKCE 

PRAXE 

(let) 

Kurz Roman speciální pedagog, první stupeň  ředitel školy 20 

Kašpárek Jaromír fyzika, matematika 

(informatika) 

zástupce ředitele 

školy, metodik 

ICT 

27 

Vosátková 

Michaela 

chemie, přírodopis 

 

7. A, zástupkyně 

ředitele školy, 

vých. poradkyně 

16 

Sejková Jana první stupeň 1. A 34 

Houšková Slávka první stupeň 2. A 35 

Klimešová 

Michaela 

první stupeň 2. B 6 

Jiřičková Martina první stupeň 3. A 13 

Véle Jana první stupeň 4. A 2 

Hanzal Jaroslav Anglický jazyk, přírodopis 5. A 2 

Pondělík Viktor první stupeň – pracovní 

vyučování (německý jazyk) 

5. B 29 

Pernecká Eva Zeměpis, občanská výchova 6. A 18 
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(tělesná výchova) 

Navrátilová Adéla přírodopis (matematika) 6. B 3 

Havlíková Šárka český jazyk,  7. B 2 

Vomáčková 

Zdeňka 

anglický jazyk, první stupeň 8. A 29 

Šolc Jakub dějepis, anglický jazyk 9. A, školní 

metodik 

prevence 

4 

Luštická Eva český jazyk - Ov vyučující Čj 36 

Jochová Bohuslava Chemie, přírodopis vyučující Ch, Př 44 

Vávrová Eva český jazyk vyučující Čj 42 

Berková Barbora 1. stupeň vyučující Čj 7 

Zapletalová Petra vychovatelka ŠD, vyučující 

Vv, Pč 

ŠD 

vyučující Vv, Pč 

7 

Matoušková Květa vychovatelka  ŠD 8 

Kopalová Marta asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 3. A 

52 

Soukupová Pavla  asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 4. A 

29 

Šoberová 

Miroslava 

asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 6. A 

3 

Tůmová Petra asistentka pedagoga asistent integr. 

žáka 7. A 

24 

Vladyková Hana asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 7. B 

2 

Zifčáková Barbora asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 8. A 

3 

 

Provozní zaměstnanci: 

 

Březková Ivana hospodářka školy  

Březka Vlastimil školník, vedoucí provozu (do 28.2.2022) 

Hanzelka Oldřich školník, vedoucí provozu (od 7. do 31.3.2022) 

Páterek David školník, vedoucí provozu (od 23. do 31.5.2022) 

Dobíšek Pavel školník, vedoucí provozu (od 23.8.2022) 

Úvazky provozních zaměstnanců: 

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

pomocná kuchařka 0,5 výdejna + 0,5 úklid 

uklízečka  1  

uklízečka  1 



10 

 

4 Přijímací řízení, zařazování žáků 
 

Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do první třídy 22 dětí. Počty žáků 

odpovídají počtu žáků vykazovaných k 30. 9. 2021 ve Výkaze o základní škole.  

 

Ročník počet tříd počet žáků z toho dívek 

1. 1 22 15 

2. 2 33 15 

3. 1 23 7 

4. 1 22 11 

5. 2 37 20 

6. 2 28 13 

7. 2 32 14 

8. 1 20 8 

9. 1 21 11 

Celkem 13 238 114 

 

Dva další žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí. 

V 9. ročníku bylo 21 vycházejících žáků. Na maturitní obory se hlásilo 13 žáků 

a 8 žáků na učební obory. 

 Z 5. ročníku odchází 5 žáků na gymnázium, ze 7. ročníku 3 žáci.  

 

Umístění vycházejících žáků: 

 

5. ročník Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112  5 

 

7. ročník Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112  3 

 

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

praktická sestra 1 

truhlář 1 

kuchař číšník 2 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Tavírna 109, 

Český Krumlov 

užitá malba 1 

 

  SOŠ strojní a elektrotechnická, U Hřiště 527, Velešín 

elektrotechnika 2 

elektromechanik pro zařízení a stroje 1 

 

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

kadeřník 1 
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Obchodní akademie, Husova 1, České Budějovice 

Obchodní akademie 1 

 

Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice 

Ekonomika a podnikání 1 

kadeřník 1 

 

Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice 

Ekonomika a podnikání 1 

Stavební materiály 1 

 

Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o., V. Talicha 1807/14 

Populární zpěv 1 

 

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola 

Lesnická 55, Písek 

Lesní mechanizátor 1 

 

Stření škola spojů a informatiky, Bydlinského 2474, Tábor 

Informační technologie 1 

 

Střední škola řemeslná, Wilsonova 405, Soběslav 

Rekondiční a sportovní masér 1 

 

OA, SOŠ a SOU, Vrchlického 567, Třeboň 

Rekondiční a sportovní masér 1 

 

Česká zemědělská akademie, Školní 764, Humpolec 

agropodnikání 1 

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, 

Volyně 

Design interiéru 1 

 

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 se uskutečnil v pátek 1. 4. 2022.  

Celkem bylo zapsáno 44 žáků. Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní 

docházky na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a odborného 

lékaře bylo vydáno 11 žákům na žádost zákonných zástupců. Zápis pro děti 

ukrajinských uprchlíků se uskutečni1 24. června, zapsán byl 1 žák. V září by 

mělo nastoupit do prvního ročníku 38 žáků (včetně 4 opakujících ročník). 
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5 Výsledky vzdělávání  
 

Z celkového počtu 240 žáků (stav na konci školního roku) prospělo 

s vyznamenáním ve druhém pololetí 150 žáků, prospělo 114 žáků, neprospělo 

8 žáků.  

Žáci školy zameškali celkem za školní rok 20 698 (minulý šk. rok 16 610) 

omluvených hodin a 61 (minulý šk. rok 68) neomluvených. Rozdíl v 

zameškaných hodinách byl samozřejmě ovlivněn dlouhodobým uzavřením škol 

v předchozím roce. Všechny neomluvené hodiny byly projednány se zákonnými 

zástupci, případně zástupci OSPOD. Jeden žák zameškal průměrně 75,5 

omluvených a 0,22 neomluvených hodin. Výsledky prospěchu, přehled 

zameškaných hodin a výchovných opatření viz přílohy. 

 

6 Mimoškolní aktivity 
 

Žáci školy pracovali v těchto kroužcích: 

 

Keramický  

Vaření  

Logopedie 

Lets speak English 

Deskové hry 

 

Na vedení zájmových kroužků se podíleli: Mgr. Zapletalová Petra, 

Tůmová Petra, Mgr. Jana Sejková, Mgr. Jaroslav Hanzal, Mgr. Šolc Jakub. 

Všem patří velký dík.  

 

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. Jan Rothschedl, 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. 

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. S celou historií se lze 

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

požádání v ředitelně školy.  

Poslední volby proběhly v září 2020. Za pedagogické pracovníky byl 

zvolen Mgr. Jakub Šolc a Mgr. Eva Luštická, za rodiče p. Michaela Tesařová 

Rybová a p. Martina Frýbová, členy rady za zřizovatele byli jmenováni 

Mgr. Radim Rouče a Ing. Romana Šolcová.  

Školská rada se sešla 12. 10. 2021, aby schválila Výroční zprávu za školní 

rok 2020/2021, a 25. 8. 2022, aby se seznámila s personální situací školy a 

přípravou na nový školní rok.  

 

Aktuální složení ŠR: 

 

rodiče    Martina Frýbová 

    Michaela Tesařová Rybová 

pedagogové   Mgr. Eva Luštická 

Mgr. Jakub Šolc 

zřizovatel   Mgr. Radim Rouče 

Ing. Romana Šolcová 

  



14 

 

9 Údaje o závazných ukazatelích  

 

Závazné ukazatele na rok 2021: 

Limit zaměstnanců 29,48 

NIV celkem v tisících Kč 19 562 

Z toho platy v tisících Kč 14 128 

OON v tisících Kč 10 

ONIV v tisících Kč 362 

 

10 Rozpočet   
viz příloha - Rozbor hospodaření za rok 2021 

 

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 300 000,- Kč ročně. 

Největším finančním přínosem je pro školu nájemce vysoká škola CEVRO 

Institut, z.ú.  

Na jaře 2022 obdržela škola sponzorský dar 100 000 Kč od společnosti 

Vojenské lesy a a statky ČR, s.p. na pomoc dětem válečných uprchlíků 

z Ukrajiny, který použila na úhradu nákladů spojených s provozem adaptačních 

skupin. 

 

 

12 Kontroly 
 

V roce 2021/2022 byly provedeny tyto kontroly s těmito výsledky:  

 

MÚ Český Krumlov¨, nakládání a hospodaření s rozpočtovými prostředky

 Nebyla zjištěna pochybení. 

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, tematická požární kontrola 

 Zjištěné nedostatky: nepřesná evidence požárních dveří a jejich vybavení 

samozavírači – závady byly odstraněny. 

 

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 1.4. - 10. 5. 2022. 
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13 Stížnosti 
 

Ve školním roce 2021/2022 byly evidovány 2 stížnosti adresované vedení 

školy. 

První stížnost se týkala nevhodného chování některých žáků vůči své 

spolužačce. Stížnost byla po prošetření vyhodnocena jako opodstatněná a 

podniknuty potřebné kroky k nápravě stavu. Druhá stížnost se týkala 

nevhodného chování asistentky pedagoga vůči žákovi. Žádost byla po prošetření 

shledána jako částečně opodstatněná a následně vyvozena příslušné pracovně 

právní opatření dle zákoníku práce. 

 

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.  

Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků probíhalo 

individuálně dle zájmu. Nabídka vzdělávacích aktivit byla v tomto roce velmi 

omezená vzhledem k hygienickým opatřením, postupně docházelo k přesunu 

aktivit do online prostředí. Výchovná poradkyně a metodik prevence se 

pravidelně účastnili setkávání v PPP. Metodik prevence dokončil specializační 

studium pro školní metodiky prevence. 

Nepedagogičtí pracovníci se účastnili školení např. z hygienického 

minima, různých ekonomických novinek nebo přezkoušení z Vyhlášky 

č. 50/1978. 
 

 

15 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. Je to stále se opakující 

problém. Postupně je realizována obměna osvětlení za výkonnější a úspornější. 

Ve většině tříd a kabinetů došlo k výměně vodovodních baterií. Byly 

realizovány taktéž nutné provozní opravy a běžná údržba. 

 

Jako nejpotřebnější pro nejbližší dobu se jeví řešit vlhkost zdiva 

v suterénu, kde se stav trvale zhoršuje. Na jaře provedla specializovaná firma 

chemický rozbor omítek ke stanovení potřebných postupů. Na podzim 2022 by 

měla dojít k rekonstrukci jedné z učeben. Výměnu omítek a další související 

opatření s ohledem na jejich finanční náročnost jistě lze realizovat na etapy, ale 
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vzhledem k rozsahu a rychlosti zhoršování stavu je zapotřebí postupovat 

výrazně rychlejším tempem nápravy, než jen 1 místnost za rok. 

Dalším plánovaným zásahem by měla být výměna dlažby v přízemí, která 

se na různých místech vzdouvá a dlažba se uvolňuje. Předpokládané výdaje činí 

600 000,-Kč. Tyto práce lze rozdělit do dvou etap. Stále aktuální je 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. Jde o neustále se měnící stav, a proto aktuální písemné 

podoby jsou k nahlédnutí vždy na konci příslušných zúčtovacích období. 

 

 

18 Plán, výhled, cíle 
 

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

i nadále operativně pracovat, program zkvalitňovat a event. doplňovat dle potřeb 

školy. V následujícím školním roce bude zapotřebí provést úpravy spojené se 

změnou RVP v oblasti nového pojetí informatiky a digitálních technologií. 

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

už prospěchových, či výchovných problémů žáků. Rodiče bychom rádi více 

zapojili do školních aktivit.  

Budeme 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. 

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 aktivně využívat (např. venkovní učebna). Stejně tak je důležitý 

projekt na úpravu vnitřního školního dvorku, který v současnosti nelze z důvodu 

nevhodného povrchu využívat ani na chvilkové aktivity.  

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.  

Škola byla zařazena do Národního plánu obnovy (NPO) – Výzvy MŠMT 

na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků 
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(Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy), pilotního projektu 

MŠMT, který bude realizován během následujících 3 školní roků a přinese škole 

na zvolené aktivity finanční prostředky ve výši až 2,8 milionu Kč.  

 

Základní informace o aktuálním dění ve škole na www.zslinecka.cz 

 

 

V Českém Krumlově dne 31. 8. 2022 

 

 

 

Mgr. Roman Kurz, ŘŠ, Mgr. Jaromír Kašpárek v. z. 

 

Seznam příloh (k nahlédnutí v ředitelně) 

- organizační zabezpečení školního roku 2021/2022 

- přehled prospěchu školy včetně zameškaných hodin a výchovných 

opatření 

- rozvaha, výsledovka za rok 2021 

- úprava rozpočtu na rok 2022 

http://www.zslinecka.cz/

