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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 177 žáků (včetně 3 žáků v zahraničí a 1 žákyně 
s individuálním vzděláváním) v 10 třídách, z toho 6 na prvním, a 4 třídy na 
druhém stupni ZŠ. 

Průměrný počet žáků ve třídě je 17,7. Nejpočetnější je 5. třída s 24 žáky, 
nejnižší počet dětí a to 10 je v 9. ročníku. Celkem bylo v tomto školním roce 
10 integrovaných žáků, z toho 4 se sluchovou vadou, 1 se zrakovou vadou, 
2 žáci s vývojovou poruchou učení, 1 žák s vývojovou vadou chování, 1 žák 
s LMP a 1 žák se středně těžkou vadou řeči. Spolupracujeme s SPC pro 
sluchově a zrakově postižené v Č. Budějovicích a s PPP v Č. Krumlově i 
Č. Budějovicích. 

Ve škole bylo v provozu jedno oddělení školní družiny. 
Spádovým obvodem základní školy v Linecké ulici je nejen vnitřní město, 

Horní Brána, ale v současné době i např. Nové Spolí a část Plešivce. Mnoho 
žáků dojíždí také z okolních obcí, celkem dojíždí 41 žáků, nejvíce jich je            
z  Větřní. 

Škola má bezbariérový vstup a od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a 
v 1. poschodí WC 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. 
 
Nepovinné předměty:  
 
náboženství – p. katechetka Talířová 
 
Volitelné předměty: 
 

7. A Přírodovědný seminář 
8. A Přírodovědný seminář 
9. A Konverzace v německém jazyce 
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Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od 7. dubna 2016 do 9. června 
2016 v českokrumlovském bazénu. Zúčastnilo se ho 41 žáků. 

Lyžařský kurz žáků se ve školním roce 2015/2016 pro malý zájem nekonal. 
Ve škole je integrováno 10 žáků. Integrovaní žáci pracují 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 pedagogickým centrem pro děti s vadou sluchu a zraku 
v Českých Budějovicích.  
 

Činnost výchovné poradkyně Mgr. Magdaleny Vopatové 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. 2014. 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. Petr Florián, který tuto funkci fundovaně a zodpovědně 
vykonává od 1. 9. 2011. Zpracovává minimální preventivní program a zaměřuje 
se i na vyhledání a zpracování projektů podpořených městem Český Krumlov. 
Během celého školního roku probíhaly v rámci výuky na 1. i 2. stupni besedy 
s Městskou policií (viz dále), které vedl p. Pavel Pípal, a ve vybraných třídách 
rovněž probíhal program primární prevence ve spolupráci s PPP a Spirálou.  
 
Program prevence pro školy p. Pípal 2015/2016 
 
Program Vyučující + třída Datum 
2. stupeň 
Drogy 1. program Vopatová  6.A 11. 2. 2016 
Šikana Vopatová 6.A 31. 3. 2016 
Proč potřebujeme zákony Vopatová  6.A 12. 5. 2016 
Přestupkový zákon  Vopatová  6.A 19. 5. 2016 
Rasismus Florián  7.A 12. 2. 2016 
Internet a bezpečnost Florián  7.A 11. 3. 2016 
Základní práva a svobody Florián  7.A 15. 4. 2016 
Trestní právo Vopatová 8.A   1. 2. 2016 
Reklamace Vopatová  8.A   7. 3. 2016 
Sekty Vopatová 8.A 11. 4. 2016 
Než dostaneš OP Vopatová  8.A   9. 5. 2016 
Sexualita a zákon Vopatová 9.A 15. 12. 2015 
Právní řád a právní systém ČR Vopatová  9.A   1. 2. 2016 
Pracovní smlouva Vopatová 9.A   7. 3. 2016 
Obchod s lidmi Vopatová 9.A 11. 4. 2016 
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1. stupeň 
Požární ochrana  Houšková  1.A   1. 3. 2016 
Bezpečně do školy  Houšková  1.A 26. 1. 2016 
Požární ochrana  Kurz  1.B   1. 3. 2016 
Bezpečně do školy  Kurz  1.B 26. 1. 2016 
Požární ochrana Zapletalová 2.A 26. 1. 2016 
Požární ochrana  Houšková  3.A   1. 3. 2016 
Požární ochrana Havlová  4. A   4. 2. 2016 
Požární ochrana Pondělík  5. A   4. 2. 2016 
 
 
Další akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky. 
 
1. září 2015  zahájení školního roku 2014/2015 
3. září   1. A, 1. B, 2. A, 3. A badminton – ukázka 
9. září  6. A, 8. A, 9. A kino Planeta Země „Východní Afrika – 

kolébka lidstva“ 
9. – 11. září  7. A, seznamovací pobyt chata Pod Kletí 
17. září  8. A návštěva hradního muzea 
17. září  1. A, 1. B třídní schůzky s rodiči 
30. září  „Přespolní běh“ – okr. kolo – p. Tesařová Rybová + vybraní 

žáci 
1. října   „Den plný prevence“ – p. uč. Pánková + vybraní žáci 
6. října   1. A návštěva knihovny 
7. října   1. B návštěva knihovny 
8. října   1200 8. A návštěva Zámecké kovárny 
8. října  ŠD opékání buřtů v Novém Spolí 
15. října  8. A Výtvarný podzim v Boudě 
16. října  9. A Výtvarný podzim v Boudě 
20. října  6. A Výstava fotografií, Městská galerie 
22. října  9. A Výstava fotografií, Městská galerie 
23. října  8. A, + 9. A – výstava „Vzdělání a řemeslo“ ČB 
2. listopadu  Halloween Party program 5. A pro ŠD a 1. stupeň 
3. listopadu  9. A – návštěva Úřadu práce  
9. listopadu  1. A, 1. B divadlo Křemílek a Vochomůrka 
12. listopadu 1.-6. ročník -EDUKOFILM  
13. listopadu 7.-9. ročník -EDUKOFILM  
18. listopadu 7. A, 8. A beseda o životním prostředí 
19. listopadu 1. A, 1. B sázení keřů 
25. listopadu 6. A – program primární prevence, Spirála + TU 
30. listopadu 4. A návštěva knihovny 
30. listopadu 4. A třídní schůzka rodičů 
2. prosince  vystoupení kroužku Divadýlko v městské knihovně 
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4. prosince  Mikulášský program 9. A pro 1. stupeň 
4. prosince  prezentace školy na MÚ (do 4. ledna) 
7. prosince  2.-5.ročník, divadlo „Vánoční pohádka o kapru Karlovi“ 
14. prosince 4. A – program primární prevence, Spirála + TU  
17. prosince 8. A, 9. A „Den řemesel“ SPV Pod Kamenem 
17. prosince 6. A – program primární prevence, Spirála + TU 
17. prosince vystoupení kroužku Divadýlko v DPS 
17. prosince vystoupení kroužku Divadýlko v MŠ Tavírna 
21. prosince  České vánoční tradice – dílny + jarmark, celoškolní akce 
22. prosince  besídky + třídní akce 
7. ledna   7. A – program primární prevence, Spirála + TU  
12. ledna   návštěva dětí z MŠ Tavírna v 1. A a ŠD  
13. ledna   návštěva dětí z MŠ Za Soudem v 1. B a ŠD  
15. ledna  zápis do 1. třídy 
18. ledna  okresní kolo DO, L. Hájková, M. Bauerová (8. A) 
19. ledna  okresní kolo MO, D. Schwarz (5. A) 
27. ledna  ŠD výlet po Č. Krumlově 
8. února  7. A – program primární prevence, Spirála + TU  
9. února  4. A – program primární prevence, Spirála + TU  
10. února  6. A – program primární prevence, Spirála + TU 
12. února  8. A, 9. A divadlo, „Peter Black“ (představení v Aj) 
15. února  školní kolo zeměpisné olympiády 
17. února  ŠD divadlo + Masopustní karneval se soutěžemi 
29. února  4. A třídní schůzka rodičů 
8. března  7. A – program primární prevence, Spirála + TU  
8. března  1. A návštěva knihovny 
10. března  1. B návštěva knihovny 
10. března  školní kolo v recitaci 
18. března  1. B návštěva muzea 
29. března  4. A – program primární prevence, Spirála + TU  
29. března  4. A třídní schůzka rodičů 
1. dubna okresní kolo v recitaci Pejchalová (2. A), Čertková (3. A), 

Hála (4. A), Bauerová, (5. A), Čarná (6. A), Plachtová (7. A), 
Bauerová, Staňková (9. A) + p. Tesařová Rybová 

4. dubna  1. A, divadlo, „Sůl nad zlato“ 
7. dubna  3. A, 4. A – zahájen plavecký výcvik – zakončení 9. 6. 
8. dubna  divadlo, 1.-4. třída, „Pohádka ze starého mlýna“ 
8. dubna  divadlo, 5.-9. třída, „Jak jste to myslel, pane Shakespeare“ 
15. dubna  9. A přednáška dějepis 
22. dubna 1.- 4. ročník – „Den Země“ – DDM ČK 
28. dubna 4. A – program primární prevence, Spirála + TU 
28. dubna 6. A – program primární prevence, Spirála + TU 
30. dubna prezentace školy v rámci akce „Kouzelný Krumlov“ 
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6. května  6.-9. ročník, ukázky techniky z 2. sv. války 
9. května  7. A – program primární prevence, Spirála + TU 
10. května  1. setkání budoucích prvňáků – p. uč. Trnovcová 
 (další termíny 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6.) 
12. května  9. A, exkurze, Praha 
17. května  9. A, návštěva muzea vltavínů 
18. května  2. A návštěva knihovny 
19. května  1. A návštěva knihovny 
20. května 8. A, 9. A Dnešní finanční svět (celodenní program) 
26. května 5. A, školní výlet, Dětský den na Olšině 
27. května 9. A přednáška dějepis 
31. května 7. A – program primární prevence, Spirála + TU 
31. května 1. B –knihovna – pasování prvňáčků na čtenáře 
1. června školní fotografování 
2. června 1. A –knihovna – pasování prvňáčků na čtenáře 
3. června 9. A, školní výlet, rafty, Č. Krumlov – Zlatá Koruna 
3. června 5. A, 6. A, 7. A sázení stromku u Tesca 
3. června návštěva z partnerských škol Mělník 
7. června 7. A – exkurze, Praha (Hrad, památky) 
10. června 7. A, 8. A přírodovědná vycházka Vyšenské kopce 
10. června 4. A školní výlet Kleť 
14. června 9. A, návštěva grafitového dolu 
14.-15. června 1. B školní výlet Prachatice 
16. června 4. A – program primární prevence, Spirála + TU 
16. června 6. A – program primární prevence, Spirála + TU 
16. června  ŠD opékání buřtů v Novém Spolí 
20. června 5. A – školní výlet – Praha (ZOO) 
22. června 7. A, 8. A školní výlet Plzeň (Techmania) 
22. června 3. A – školní výlet – zámek Český Krumlov 
22. června 2. A – školní výlet – zámecká zahrada a okolí Č. Krumlova 
23. června náboženství, výlet – Dobrá Voda, Nové Hrady 
23. června kroužek Divadýlko, představení pro děti z MŠ Tavírna 
24. června  školní čtyřboj – stadion ČK – p. uč. Vopatová, Pánková 
27. června kroužek Divadýlko, návštěva představení v MŠ Tavírna 
28. června kroužek Divadýlko, představení pro 1.-4.ročník 
29. června 9. A, rozloučení, program pro žáky 2. stupně 
30. června 9. A - předávání vysvědčení na radnici 
30. června vydání vysvědčení, ukončení školního roku 2015/2016 
 

Žáci školy se v tomto školním roce rovněž účastnili  okresního kola 
matematické olympiády, dějepisné olympiády, či soutěže v recitaci. Umístili se 
na předních místech ve výtvarné a literární soutěži Rozkvetlý svět i ve výtvarné 
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soutěži Lesy a příroda kolem nás, kde dokonce práce tří žáků postoupily do 
krajského kola. 

Uskutečnila se také prezentace prací žáků v areálu MÚ na téma Zima        
a Vánoce, již tradičně se konaly před svátky předvánoční dílny s jarmarkem pro 
širokou veřejnost. Škola předvedla své aktivity rovněž na „Kouzelném 
Krumlově“.  Zapojili jsme se i do sázení stromků u Tesca. 24. června na 
stadionu v Českém Krumlově proběhla celoškolní sportovní akce – atletický 
čtyřboj. Připomínám pouze některé aktivity přesahující rámec školy, jinak 
ostatní akce jsou výše uvedené. 
 
3 Pracovníci školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy jsou všichni kvalifikovaní. Od 1. 9. 2015 
nastoupil jako učitel 1. stupně p. Mgr. Roman Kurz a od 1. 2. 2016 za 
odcházející p. Mgr. Stanislavu Bumbovou jako učitelka 2. stupně p. Mgr. Jana 
Karausová. Od 1. 3. 2016 ve škole pracovala na dobu určitou asistentka 
pedagoga p. Kateřina Henzelínová. 

Od 1.7. 2016 má škola nového p. školníka a od 1.8. 2016 i novou              
p. uklizečku. 
Ve školním roce 2016/2017 dojde k poměrně velkým změnám i v pedagog. 
sboru. Některým skončil pracovní poměr na dobu určitou a rozloučili jsme se      
se dvěma kolegyněmi, které se rozhodly odejít do starobního důchodu, jsou to     
p. Mgr. Miroslava Pánková a p. Mgr. Magdalena Vopatová. 
 

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2015/2016 je uvedeno 
v následující tabulce: 

 
 

JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, 
FUNKCE 

PRAXE 
(let) 

Polášková  
Irena 

německý jazyk, ruský jazyk  ředitelka školy 33 

Kašpárek  
Jaromír 

fyzika, matematika (informatika) zástupce 
ředitelky školy, 

metodik ICT 

21 

Bumbová 
Stanislava 

český jazyk, občanská výchova 
asistentka pedagoga 
Skončila k 31.1. 2016. 

Netřídní, 
asistentka 

integr. žáka 

16 

Dvořáková 
Klára 

český jazyk, občanská výchova, 
anglický jazyk 

6. A 3 

Florián  
Petr 

fyzika, dílny, informatika, 
anglický jazyk 

ŠMP 
8. A 

15 
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Havlová 
Veronika 

spec. pedagog, 1.stupeň 4.A 27 

Houšková  
Slávka 

první stupeň, anglický jazyk – 
1. stupeň 

1. A 28 

Karausová  
Jana 

dějepis, ruský jazyk, pěstitelství 
Nastoupila od 1.2. 2016 za p. 
učitelku Bumbovou. 

netřídní 
 

36 

Kurz Roman spec. pedagog, 1. stupeň 1. B 14 
Kovaříková 
Květa 

vychovatelka  ŠD 3 

Pánková 
Miroslava 

matematika, tělesná výchova netřídní 38 

Pondělík  
Viktor 

první stupeň –pracovní vyučování 
(německý jazyk, anglický jazyk – 
1. stupeň) 

5. A 22 

Trnovcová 
Jarmila 

první stupeň 3. A 33 

Vopatová 
Magdalena 

tělesná výchova, zeměpis vých. poradce  
9. A 

37 

Vosátková  
Michaela 

chemie, přírodopis, (Ov, Rv) 7. A 10 

Zapletalová 
Ludmila 

první stupeň 2. A 36 

Tůmová Petra asistentka pedagoga asistentka 
integr. žáka 

14 

Tesařová Rybová 
Michaela 

asistentka pedagoga asistentka 
integr. žáka 

16 

Soukupová 
Pavla  

asistentka pedagoga asistentka 
integr. žákyně 

27 

 
Provozní zaměstnanci: 

 
Březková Ivana hospodářka školy  
Kašpárek Ivo školník, vedoucí provozu (do 30.6. 2016) 
Mrvík Richard školník, vedoucí provozu (od 1.7. 2016) 
Kutláková Marie  kuchařka, uklizečka 
Vajsová Dana pomocná kuchařka 
Burdová Martina uklizečka  
Koubová Jitka  uklizečka  
Dunková uklizečka (od 1.8. 2016)) 
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4 Přijímací řízení, zařazování žáků 
 
Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo do prvních tříd 28 dětí a jeden žák 

se ještě přistěhoval během září. Následující počty žáků odpovídají počtu žáků 
vykazovaných k 30. 9. 2015 ve Výkaze o základní škole.  

 
Ročník     počet tříd       počet žáků     z toho dívek 

1. 2 28 14 
2 1 18 10 
3. 1 20 11 
4. 1 21   8 
5. 1 21 11 
6. 1 21   9 
7. 1 20 12 
8. 1 14 11 
9. 1 10   9 

Celkem  10 173 95 
 

Tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí a jedné žákyni bylo 
povoleno individuální vzdělávání. 

V 9. ročníku bylo 10 vycházejících žáků. V sedmém ročníku splnil povinnou 
školní docházku 1 žák. Na Gymnázium, Chvalšinská 112, Český Krumlov 
odchází z 5. ročníku 2 žáci a 1 ze 7. ročníku. 

 
Umístění vycházejících žáků: 
 
7.ročník  bez umístění        1 
  
9.ročník SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov 
 kuchař - číšník 1 
 
  SŠ obchodní, Husova 9, Č. Budějovice 
 obchodník 1 
 
  VOŠ a SPŠ automobilní a technická, Skuherského 3, Č. Budějovice 
 Mechanik opravář motorových vozidel 1 
 
  VOŠ a SŠ, s.r.o., Emy Destinové 395, Č. Budějovice 
  logistické a finanční služby       1 
 
  SŠ, Školní 709, Trhové Sviny 
  Zemědělec – farmář        1 
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  SŠ a VOŠ cestovního ruchu, Senovážné nám. 12, Č. Budějovice 
  kuchař – číšník         1 
  
  SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická, Husova 3, Č. Budějovice 
 laboratorní asistent 1 
 zdravotnické lyceum 1 
 
  SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ,  
  Kněžskodovorská 33/A, Č. Budějovice 
 kadeřník 1 
 

SŠ zdravotnická, Mostecká 1912, Tábor 
 ošetřovatel 1 
 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 se uskutečnil 15. 1. 2016. 
 Celkem bylo zapsáno 41 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na 
doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově a 
odborného lékaře žádali  rodiče 11 žáků. Díky změnám do konce školního roku 
by 1. září mělo nastoupit do  prvního ročníku 35 žáků. 
 
5 Výsledky vzdělávání 
 

Z celkového počtu 178 žáků (stav na konci školního roku) byli v tomto 
školním roce na žádost rodičů hodnoceni kombinovaným způsobem (slovní 
hodnocení+známky) 2 žáci. S vyznamenáním prospělo v druhém pololetí 85 
žáků, prospělo 77 žáků, neprospělo 13 žáků. 

Žáci školy zameškali celkem za školní rok 23 080 omluvených hodin        
a 125 neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči 
žáků, závažnější případy řešeny ve výchovných komisích a hlášeny na MÚ 
OŠSM. Jeden žák zameškal průměrně 132 omluvených a 0,72 neomluvených 
hodin. Výsledky prospěchu, přehled zameškaných hodin a výchovných opatření 
viz příloha. 
 
6 Mimoškolní aktivity 

 
Žáci školy pracovali v těchto kroužcích: 

 
Keramický – 2 skupiny 

 Tvořínek 
 Divadýlko 
 Vaření – 2 skupiny 
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Uvedené kroužky se těšily velkému zájmu a poděkování patří p. Tůmové, 
p. Michaele Tesařové Rybové a p. Mgr. Romanu Kurzovi. Např. Divadýlko 
sklidilo velký úspěch  na veřejnosti se svou pohádkou „O kapříku Viktorovi“, 
kterou žáci předvedli v Prokyšově sále při vyhlašování vítězů výtvarné a 
literární soutěže Rozkvetlý svět Městské knihovny v Českém Krumlově a před 
Vánocemi svým vystoupením potěšili  seniory v domě s pečovatelskou službou.  

Pro nedostatek zájemců z řad žáků nebyla zahájena činnost např. 
zdravotnického, či sportovního kroužku pro starší žáky.  

Poděkování si zaslouží  p. vychovatelka Květa Matoušková, která se snaží 
dětem pobyt ve školní družině během školního roku zpestřit různými akcemi – 
např. návštěvou muzeí, ale za spolupráce rodiče a člena Školské rady   p. Padrty 
i opékáním buřtů na Dubíku apod. 
 
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. Do Školské rady byli zákonnými zástupci žáků školy 
tehdy zvoleni Ing. Petr Kubal a p. Petra Tůmová, pedagogickými pracovníky 
byli zvoleni jako zástupci sboru Mgr. Jaromír Kašpárek a Mgr. Petr Florián. 
Zřizovatelem školy byli dále do školské rady jmenováni p. Jindřiška Smolíková 
a p. Jiří Povolný. Po uplynutí tříletého období proběhly 24. 11. 2008 nové volby 
a do Školské rady byli zvoleni za rodiče opět ing. Petr Kubal a nově p. Alena 
Horstová, za pedagogický sbor opětovně Mgr. Petr Florián a dále Mgr. Slávka 
Houšková. Zřizovatelem školy byli jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Petr 
Eliáš. V dalších volbách 21. 11. 2011 byli zvoleni za rodiče Ing. Marie 
Kubalová a p. Petr Bauer, za pedagogický sbor Mgr. Petr Florián a Mgr. Slávka 
Houšková, zřizovatelem byli jmenování p. Jindřiška Smolíková a p. Jan 
Vozábal. Poslední volby proběhly 10. 11. 2014. Výsledkem voleb bylo  toto 
složení: za rodiče Vladislava Bauerová, Kateřina Vokůrková, za pedagogický 
sbor Mgr. Slávka Houšková, Mgr. Petr Florián a zřizovatelem byli jmenováni 
Jan Vozábal a Ing. Romana Šolcová. 
 
Aktuální složení ŠR: 
 
rodiče    Miroslav Padrta 
    Kateřina Vokůrková 
pedagogové   Mgr. Petr Florián - předseda 

Mgr. Slávka Houšková 
zřizovatel   Ing. Romana Šolcová 
    Jan Vozábal 
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Školská rada  se ve školním roce 2015/2016 sešla prvně 22.9. 2015, kdy 

proběhla volba nového předsedy po odstoupení p. Vladislavy Bauerové v červnu 
2015. Dle počtu získaných hlasů ve volbách do ŠR z řad rodičů vzešel náhradník         
p. Miroslav Padrta, který doplnil stav ŠR a stal se jejím platným členem. Novým 
předsedou byl zvolen p. Mgr. Petr Florián. Na tomto setkání ŠR schválila Školní 
řád Základní školy Český Krumlov, Linecká 43 a Výroční zprávu za školní rok 
2014/2015. Druhé setkání ŠR se konalo 13.6. 2016, všichni byli seznámeni                
s výsledkem kontroly MÚ a hlavně s plány na příští školní rok, zejména ohledně 
personálních změn. 
 
8 Údaje o závazných ukazatelích  

 
Závazné ukazatele na rok 2015: 

Limit zaměstnanců 
NIV celkem v tisících Kč 7988 
Z toho platy v tisících Kč 5772 
OON v tisících Kč 11 
ONIV v tisících Kč 180  

 
9 Rozpočet 
 
 viz příloha - Rozbor hospodaření za rok 2015 
 
10 Další finanční zdroje  
 

Stěžejním 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 500 000,- Kč ročně. 
Největším finančním přínosem je pro školu nájemce vysoká škola  CEVRO 
Institut, z.ú. 
 
11 Kontroly 
 

V roce 2015/2016 byly provedeny tyto kontroly s těmito zjištěními:  
 
OSSZ       Opatření k nápravě nebyla 
Plešivec 268     uložena. 
381 01 Český Krumlov 
22. 10. 2015 
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Město Český Krumlov        Nebyla zjištěna pochybení. 
Nám. Svornosti 1          
38101 Český Krumlov 
3. 5. – 6. 5. 2016 
 
ČŠI  
Jihočeský inspektorát      Nebylo zjištěno porušení 
Pracoviště Dukelská 23    právního předpisu.       
370 21České Budějovice  
15. 1. 2016 
  
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, která proběhla 7. - 15. 4. 2016, závady neshledala. 
 
12 Stížnosti 
 

Ve školním roce 2015/2016 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 rovněž 
vyžadováno ČŠI jako 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 v listopadu uskutečnil 
seminář p. Mgr. Zdeňka Broma pro „celou sborovnu“ na téma „Jak naučit žáky 
učit se.“ 

V příštím školním roce je naplánováno započetí studia výchovného 
poradenství pro p. Mgr. Michaelu Vosátkovou, která přebírá funkci výchovné 
poradkyně po odcházející p. Mgr. Magdaleně Vopatové. 
 
14 Stav majetku nemovitého 

 
V budově školy se uskutečnila během hlavních prázdnin v tomto roce 

další etapa výměny oken do vnitřního dvora v 1. patře, tudíž následovalo 
malování chodeb i nové emailové nátěry. 
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Ve školním roce 2015/2016 se podařilo také vyměnit letité zařízení  dvou 
kabinetů 1. stupně, malování vybraných prostor a oprav v suterénu. Proběhla  
příprava učebny 108 pro budoucí 1. třídu včetně interaktivní tabule  a 
přebudování  původní žákovské knihovny na hernu školní družiny, neboť nám 
bylo povoleno od 1.9. 2016 rozšíření kapacity z 50 na 60 žáků.  Byly 
realizovány taktéž běžné nutné provozní opravy a běžná údržba. Souběžně se 
renovoval téměř po třiceti letech byt školníka. 

Aktuální se zdá postupná výměna zastaralých, třicet let sloužících 
radiátorů, tuto investici bude třeba rozdělit do několika etap, neboť se celkově 
bude jednat řádově o 750 000,- Kč, cena ovšem meziročně stoupá, a může ji 
markantně ovlivnit i event. změna DPH.  

 

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. 
 
16 Plán, výhled, cíle 
 
 Na základě zkušeností nadále 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. 
 V příštím školním roce 2016/2017 předpokládáme, že proběhne  další 
etapa výměny oken ve vnitřním traktu budovy a s tím i pokračování malování 
dalších chodeb. Plánujeme započít postupnou výměnu skříní v učebnách a 
zrenovovat poslední kabinet a to kabinet informatiky. Na konci školního roku 
jsme nechali vyčistit odbornou firmou povrch vnitřního dvorku, který by již od 
září mohli žáci využívat, zejména školní družina. Doufáme, že se nám podaří ve 
spolupráci s MÚ ČK uskutečnit opravu oplocení školního pozemku a také ho 
více v rámci výuky využívat, což již někteří pedagogové činí. V plánu je zřízení 
čtenářského klubu, kde se chystáme využít šablon k získání dalších finančních 
prostředků.  

Dále bychom si přáli opravu zdi školy po odbourané kotelně, která je ve 
velmi nedobrém stavu.  
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Základní informace na www.zslinecka.cz 
 
 
V Českém Krumlově dne 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
                                                            Mgr. Irena Polášková, ŘŠ 
 
 
Přílohy 
 

- organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 
- přehled prospěchu školy včetně zameškaných hodin a vých. opatření 
- sumarizace žáků evidovaných v postižených 
- účetní výsledovky – rozbor hospodaření za rok 2015 

 


