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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 194 žáků (včetně 5 žáků plnících PŠD v zahraničí) 

v 11 třídách, z toho 7 na prvním, a 4 třídy na druhém stupni ZŠ. 

Průměrný počet žáků ve třídě je 17,6. Nejpočetnější je 6. třída s 25 žáky, 

nejnižší počet dětí a to 11 je ve 2. B. Celkem bylo v tomto školním roce 

11 integrovaných žáků, z toho 4 se sluchovou vadou, 1 se zrakovou vadou, 

2 žáci s vývojovou poruchou učení, 1 žák s vývojovou vadou chování a 3 žáci 

s LMP. Spolupracujeme s SPC pro sluchově a zrakově postižené 

v Č. Budějovicích a s PPP v Č. Krumlově i Č. Budějovicích. Údaje jsou 

uváděny dle Výkazu o základní škole k  30. 9. 2016, ale 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 47 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 – farní vikář R.D.Mgr. František Žák 

 

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 probíhal od 6. dubna 2017 do 15. června 

2017 v českokrumlovském bazénu. Zúčastnilo se ho 36 žáků. 

Lyžařský kurz žáků se ve školním roce 2016/2017 pro nízký počet žáků 

v 7. ročníku nekonal. 

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 pedagogickým centrem pro děti s vadou sluchu a zraku 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 po Mgr. Magdaleně Vopatové, která odešla do 

řádného důchodu. 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, které vedl p. Mgr. Pavel Pípal, a ve vybraných třídách rovněž probíhal 

program primární prevence ve spolupráci s PPP a Spirálou.  

 

Ucelený přehled programu prevence pro školy p. Pípal 2016/2017 viz příloha 

 

 

Akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky. 
 

1. září 2016  zahájení školního roku 2016/2017 

5. září   1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A badminton – ukázka 

7. – 9. září  6. A, seznamovací pobyt, Zátoň 

14. září  Planeta Země „Filipíny“, 6.-9. ročník 

 4. A - 7.A třídní schůzky s rodiči 

29. září  4.A dopravní výchova - DDM 

3. října   9.A . beseda s p. starostou – kancelář starosty 

5. října  přespolní běh, okresní kolo – Dubík, vybraní žáci 

4. října   1. B návštěva knihovny 

6. října   1. A návštěva knihovny 

10. října   6.A – Výtvarný podzim v Boudě 

12. října  7.A – Výtvarný podzim v Boudě 
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13. října  7. – 9. Ročník  EDUCIFILM 

14. října  1. – 6. Ročník EDUCOFILM 

19. října  9.A – nábor SOŠ Veterinární Č. Budějovice 

20. října  9. A – nábor EDUCAnet Č. Budějovice 

1. listopadu  2.A návštěva knihovny 

2. listopadu  9. A – nábor SŠ Trhové Sviny  

8. listopadu  od 14
.30

 hod. Halloweenská párty, ŠD 

9. listopadu  9.A – návštěva Úřadu práce  

14. listopadu 9.A – návštěva knihovny  

21. listopadu 1.A, 1.B – divadlo „Rákosníček a hvězdy“ 

23. listopadu 9.A – nábor Gymnázium Č. Krumlov 

24. listopadu 6.A návštěva knihovny 

25. listopadu 8. A, + 9. A – výstava „Vzdělání a řemeslo“ ČB 

28. listopadu  školní kolo olympiády Čj 

30. listopadu 9.A – nábor OA Č.Budějovice 

1. prosince  prezentace školy na MÚ (do 6. ledna) 

5. prosince  2.A, 2.B – divadlo „Jak Vendelín s čerty vařil“ 

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

7. prosince  vystoupení žáků z kroužku Divadýlko v|Prokyšově sále  

9. prosince 9.A – nábor Bad Leonfelden  

11. prosince žáci školy – zpívání u vánočního stromu – Náměstí Svornosti 

13. prosince 9.A – nábor SŠO Č. Budějovice 

14. prosince 9.A – nábor OA Č. Budějovice 

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

19. prosince 5.A návštěva knihovny 

19. prosince  1.-4. ročník – Anglické divadlo 

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

22. prosince  besídky + třídní akce + vystoupení Divadýlka pro 1.stupeň 

3. ledna   9. A – nábor SŠ polytechnická Č. Budějovice 

30. ledna   1.A – program primární prevence, Spirála+TU 

30. ledna   9.A – beseda, MP p. Pípal 

15. ledna  zápis do 1. Třídy 

1. února  okresní kolo ČJ, DDM (Šnejdová, Bauerová) 

2. února   8.A, 9.A – beseda „Energie – budoucnost lidstva“ 

6. února  školní kolo přírodopisné olympiády  

8. února  školní kolo chemické olympiády  

10. února  1.B – beseda, MP p. Pípal 

13. února  3.A, 9.A – beseda, MP p. Pípal 

13. února  1.B – program primární prevence, Spirála+TU 

14. února  1.A, 4.A – beseda, MP p. Pípal 

16. února  9.A – v rámci výuky návštěva Okresního soudu v ČK 

16. února   2.A – beseda, MP p. Pípal 

16. února  7.A – dějepisná přednáška 
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17. února   2.B, 5.A – beseda, MP p. Pípal 

17. února  9.A – dějepisná přednáška 

22. února  školní kolo v recitaci – 1. stupeň 

23. února  8.A, 9.A – anglické představení – Městské divadlo 

27. února  1.B návštěva knihovny 

27. února    školní kolo v recitaci – 2. stupeň  

28. února  1.A – program primární prevence, Spirála+TU 

2. března   6.A – beseda, MP p. Pípal 

3. března  1.A návštěva knihovny 

13. března  1.A, 1.B – divadlo „Příhody včelích medvídků“  

17. března  1.B beseda, MP p. Pípal 

21. března  1.A, 4.A, 7.A – beseda, MP p. Pípal 

22. března  3.A návštěva knihovny 

23. března  9.A návštěva muzea 

24. března   okresní kolo v recitaci – vítězové školního kola 

27. března  1.B – program primární prevence, Spirála+TU 

28. března  8.A – beseda, MP p. Pípal 

30. března  2.A – beseda, MP p. Pípal 

3. dubna 2.A, 2.B, 3.A – divadlo „Kocour Modroočko“ 

6. dubna  3. A, 4. A – zahájen plavecký výcvik – zakončení 15. 6. 

6. dubna 9.A – návštěva muzea 

7. dubna  1.B – beseda, MP p. Pípal 

7. dubna zápis do 1. tříd 

11. dubna  1.A, 7.A – beseda, MP p. Pípal 

19. dubna  2.B – program primární prevence, Spirála+TU 

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

25. dubna 2.B – program primární prevence, Spirála + TU 

25. dubna první (z pěti) setkání budoucích prvňáčků, poslední 23.5 

26. dubna 7.A – návštěva klášterů 

27. dubna  6.A – beseda, MP p. Pípal 

30. dubna prezentace školy v rámci akce „Čarodějnické odpoledne“ 

5. května  2.B, 5.A – beseda, MP p. Pípal 

5. května 8.A, 9.A – přednáška o osudech čs. letců – kino Luna 

9. května  2.B – program primární prevence, Spirála + TU 

9. května 8.A – beseda, MP p. Pípal 

9. května setkání budoucích prvňáčků 

10. května  9.A – celostátní testování Čj 

11. května  2.A – beseda, MP p. Pípal 

12. května  7.A, 8.A, 9. A – beseda o alkoholu 

15. května  9. A – beseda, MP p. Pípal 

16. května  9.A návštěva Muzea vltavínů 

16. května setkání budoucích prvňáčků 

17. května 9.A celostátní testování Aj 
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22. května 9.A – beseda, Mp p. Pípal 

23. května setkání budoucích prvňáčků 

24. května 9.A celostátní  testování Ch 

25. května 6.A – beseda, MP p. Pípal 

30. května 2.-5. třída – návštěva divadla – vystoupení ZUŠ 

1. června školní fotografování 

2. června 1. A, B – školní výlet na Dubík 

5. června 1.A,B – knihovna – pasování na čtenáře 

6. června 2.A – školní výlet na Dívčí kámen 

6. června  8.A, 9.A – exkurze Praha – výstava Body exhibition 

6. a 7. června 2.B – školní výlet, CEV Dřípatka – Prachatice 

8. a 9. června 5.A – školní výlet – Vodňany 

12. června 4. A, 6. A – školní výlet Plzeň Techmania 

15. června Branný den – Boletice – vybraní žáci 

14. června 9. A, návštěva grafitového dolu 

19. června 9.A – beseda, MP p. Pípal 

20. června akce ŠD - koně 

23. června  školní čtyřboj – stadion ČK – p. uč. Vondruška 

26. června 8.A, 9.A – návštěva Grafitového dolu 

27. června 8.A – školní výlet, Kleť 

27. června 9.A – školní výlet, Boršov 

27. června 3.A – školní výlet – Zábavná prohlídka města s průvodcem 

28. června 8. A – škoní výlet Rožmberk na Vltavou 

28. června 5.A – Dobrkovická jeskyně – „Lovci a sběrači“ 

29. června 7.A – školní výlet, Kleť 

30. června 9. A - předávání vysvědčení na radnici 

30. června vydání vysvědčení, ukončení školního roku 2016/2017 

 

Žáci školy se v tomto školním roce rovněž účastnili  okresního kola 

olympiády v českém jazyce, či soutěže v recitaci. Umístili se na předních 

místech ve výtvarné soutěži „Lesy a příroda kolem nás“, kde dokonce čtyři 

práce postoupily do krajského kola včetně ručně vyrobené knihy. Úspěch žáci 

zaznamenali i v další akci Městské knihovny Český Krumlov, neboť v soutěži 

„Zajímá nás nejen čtení, ale taky vyprávění“ obsadili 1. místo v obou 

kategoriích. Za úspěch v obou soutěžích patří poděkování zejména p. Tesařové 

Rybové. Na Branném dni v Boleticích naše družstvo pod vedením p. učitele 

Vondrušky získalo 2. místo, což patřilo rovněž k příjemnému překvapení. 

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 akci Města Český 

Krumlov „Čarodějnické odpoledne “.  

Připomínám pouze některé aktivity přesahující rámec školy, jinak ostatní 

akce jsou výše uvedené. 
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3 Pracovníci školy 
 

Pedagogičtí pracovníci školy jsou všichni kvalifikovaní. Od 1. 9. 2016 

nastoupila jako učitelka 1. stupně sl. Mgr. Michaela Klimešová, na 2. stupeň 

nastoupili p. Mgr. Jan Ťupa, p. Mgr. Radek Vondruška a p. Mgr. Jan Palkovič. 

Na základě doporučení ŠPZ nastoupily během druhého pololetí dvě nové 

asistentky pedagoga. Od 1. 3. 2017 na této pozici pracuje v 1. ročníku p. Jana 

Matějčková a od 1.5. 2017 ve čtvrtém ročníku p. Mgr. Petra Škabradová. 

Ve školním roce 2017/2018 dojde opět k personálním změnám 

v pedagogickém sboru, neboť někteří si našli zaměstnání v místě svého bydliště, 

dosud do Č. Krumlova dojížděli a největší ztrátou pro školu je odchod p. učitele 

Floriána, který se rozhodl odejít na střední školu. 

 

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2016/2017 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 

22 

Florián  

Petr 

fyzika, dílny, informatika, 

anglický jazyk 

ŠMP 

9. A 

16 

Houšková  

Slávka 

první stupeň, anglický jazyk – 

1. stupeň 

2. A 29 

Karausová  

Jana 

dějepis, ruský jazyk, pěstitelství 

český jazyk 

netřídní 

 

37 

Klimešová 

Michaela 

první stupeň 1. B zač. 

Kurz Roman spec. pedagog, 1. stupeň 2. B 15 

Luštická Eva český jazyk - Ov 5.A 31 

Matoušková 

Květa 

vychovatelka  ŠD 4 

Mondek Ondřej francouzský jazyk, Ov, Pč netřídní externista 

Palkovič Jan český jazyk – dějepis, Vv 7. A zač. 

Pondělík  

Viktor 

první stupeň –pracovní 

vyučování (německý jazyk, 

anglický jazyk – 1. stupeň) 

4. A 23 

Trnovcová 

Jarmila 

první stupeň 1. A 34 
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Ťupa Jan anglický jazyk – občanská 

výchova 

netřídní zač. 

Vondruška 

Radek 

Zeměpis – tělesná výchova 6. A 1 

Vosátková  

Michaela 

chemie, přírodopis, (Ov, Rv) 8. A 11 

Zapletalová 

Ludmila 

první stupeň 3. A 37 

Tůmová Petra asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 

15 

Tesařová Rybová 

Michaela 

asistentka pedagoga asistentka integr. 

žáka 

17 

Soukupová 

Pavla  

asistentka pedagoga asistentka integr. 

žákyně 

28 

Matějčková Jana asistentka pedagoga asistentka integr. 

žákyně 

6 

Škabradová Petra asistentka pedagoga asistentka integr. 

žákyně 

12 

 

 

Provozní zaměstnanci: 

 

Březková Ivana hospodářka školy  

Mrvík Richard školník, vedoucí provozu (od 1. 7. 2016) 

Kutláková Marie  kuchařka, uklizečka – dlouhodobá PN 

Gjaurovová Jana od 1. 1. do 9. 6. 2017 zástup za p. Kutlákovou 

Vajsová Dana pomocná kuchařka 

Burdová Martina uklizečka  

Koubová Jitka  uklizečka  

Ďuďová Martina  uklizečka od 22. 5. 2017 

 

4 Přijímací řízení, zařazování žáků 
 

Ve školním roce 2016/2017 nastoupilo do prvních tříd 33 dětí. Následující 

počty žáků odpovídají počtu žáků vykazovaných k 30. 9. 2016 ve Výkaze o 

základní škole.  

 

Ročník     počet tříd      počet žáků     z toho dívek 

1. 2 33 16 

2 2 27 13 
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3. 1 20 10 

4. 1 19 10 

5. 1 22   8 

6. 1 25 15 

7. 1 13   5 

8. 1 17 11 

9. 1 13 10 

Celkem  10                       189 98 

 

Pět dalších  žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí. 

V 9. ročníku bylo 13 vycházejících žáků. V sedmém ročníku splnili povinnou 

školní docházku 2 žáci.  

Umístění vycházejících žáků: 

 

7.ročník  bez umístění        1 

 

  SŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov    

             kuchař - číšník              1 

 

  Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112   2 

  

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

 prodavač 3 

 

           SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov 

 zdravotnický asistent 2  

 

 Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 1 

   

 

  Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU, Pohorská 86, Kaplice 

 Mechanik opravář motorových vozidel 1 

 

  Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, 

  Jirsíkova 420/5, Č. Budějovice       1  

      

 

  SŠ informatiky a právních studií, o.p.s. Žižkova tř. 250/4,  

Č. Budějovice 

  informační technologie        1 

 

  Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, Č. Budějovice 
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  geodézie a katastr nemovitostí       1 

  

  SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická, Husova 3, Č. Budějovice 

 Asistent zubního technika 1  

 

  SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ,  

  Kněžskodovorská 33/A, Č. Budějovice 

 kadeřník 1 

 

          SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ,  

  Kněžskodovorská 33/A, Č. Budějovice 

  aplikovaná chemie                1 

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 se uskutečnil 7. 4. 2017. 

 Celkem bylo zapsáno 40 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na 

doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově  a 

odborného lékaře žádali rodiče 4 žáků. Dva žáci přestoupili na ZŠ Plešivec, 

4. září by mělo nastoupit do prvního ročníku 34 žáků. 

 

5 Výsledky vzdělávání  
 

Z celkového počtu 191 žáků (stav na konci školního roku) prospělo 

s vyznamenáním v druhém pololetí 104 žáků, prospělo 79 žáků, neprospělo 9 

žáků. 

Žáci školy zameškali celkem za školní rok 26 291 omluvených hodin a 

166 neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků, 

závažnější případy řešeny ve výchovných komisích a hlášeny na MÚ OŠSM. 

Jeden žák zameškal průměrně 141 omluvených a 0,9 neomluvených hodin. 

Výsledky prospěchu, přehled zameškaných hodin a výchovných opatření viz 

příloha. 

Od 13. 12. 2016 do konce května 2017 se podařila zajistit ve škole výuka 

českého jazyka pro cizince pod vedením lektorky p. Mgr. Evy Vávrové. Kurz 

organizuje Centrum pro integraci cizinců v Českých Budějovicích.  

 

6 Mimoškolní aktivity 
 

Žáci školy pracovali v těchto kroužcích: 

Keramický – 3 skupiny 

 Divadýlko 

 Vaření – 3 skupiny 

Sportovní kroužek 

Anglické seriály – činnost pro malý zájem ukončena v 1. pololetí 
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Sborový zpěv – činnost pro malý zájem ukončena v 1. pololetí 

Uvedené kroužky se těšily velkému zájmu a poděkování patří p. Tůmové, 

p. Michaele Tesařové Rybové, p. Mgr. Romanu Kurzovi, p. Mgr. Radku 

Vondruškovi, p. Mgr. Janu Palkovičovi a p. Mgr. Janu Ťupovi.  Např. 

Divadýlko sklidilo velký úspěch na veřejnosti se svou pohádkou, kterou žáci 

předvedli v Prokyšově sále při vyhlašování vítězů výtvarné soutěže „Lesy a 

příroda kolem nás“ Městské knihovny v Českém Krumlově.  

Pro nedostatek zájemců z řad žáků nebyla zahájena činnost např. 

zdravotnického, či sportovního kroužku pro starší žáky.  

Poděkování si zaslouží p. vychovatelky Květa Matoušková a Michaela 

Tesařová Rybová, které se snaží dětem pobyt ve školní družině během školního 

roku zpestřit různými akcemi – např. návštěvou muzeí, sportovními soutěžemi 

v tělocvičně, opékáním buřtů na Dubíku, či relaxačním odpolednem s koňmi 

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. Nové volby do školské rady proběhnou na 

podzim 2017. 

Aktuální složení ŠR: 

 

rodiče    Miroslav Padrta 

    Kateřina Vokůrková (Šebková) 

pedagogové   Mgr. Petr Florián - předseda 

Mgr. Slávka Houšková 

zřizovatel   Ing. Romana Šolcová 



 - 13 - 

    Jan Vozábal 

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. 22. 9. 2016 ŠR schválila Výroční zprávu a na dalším setkání 

13. 6. 2017 byl hlavním bodem programu výhled na činnost školy ve školním 

roce 2017/2018 a příprava nových voleb do ŠR. 

 

8 Údaje o závazných ukazatelích  

 

Závazné ukazatele na rok 2016: 

Limit zaměstnanců 

NIV celkem v tisících Kč 8681 

Z toho platy v tisících Kč 6203 

OON v tisících Kč 60 

ONIV v tisících Kč 196  

 

9 Rozpočet 
 

 viz příloha - Rozbor hospodaření za rok 2016 

 

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 400 000,- Kč ročně. 

Největším finančním přínosem je pro školu nájemce vysoká škola  CEVRO 

Institut, z.ú. 

 

11 Kontroly 
 

V roce 2016/2017 byly provedeny tyto kontroly s těmito zjištěními:  

 

Město Český Krumlov        Nebyla zjištěna pochybení. 

Nám. Svornosti 1          

38101 Český Krumlov 
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2. 5. – 5. 5. 2017 

 

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 3. - 12. 4. 2017, závady neshledala. 

 

12 Stížnosti 
 

Ve školním roce 2016/2017 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 pro „celou sborovnu“ na téma „Žák s potřebou podpůrných opatření 

v běžné základní škole.“ Preventista a výchovná poradkyně absolvovali školení 

zejména ohledně kyberšikany, prevence rizikového chování a novinek v rámci 

inkluze. V přípravném týdnu proběhne seminář na téma kyberšikana pro „celou“ 

sborovnu, neboť se tyto případy stále častěji vyskytují.  

V tomto školním roce studuje výchovné poradenství p. Mgr. Michaela 

Vosátková, která převzala 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 přízemí, tudíž následovalo 

malování chodeb i schodišť včetně nových emailových nátěrů a malování 

vybraných prostor a zejména oprav v suterénu. 

Ve školním roce 2016/2017 se vyměnilo letité zařízení kabinetu 

informatiky a kabinetu pro ŠD a AP. Byly realizovány taktéž nutné provozní 

opravy a běžná údržba. Zaskočila nás havárie dlažby ve vstupním vestibulu a 

vzhledem k vysokým finančním nákladům jsme žádali o možnost čerpání 

financí z rezervního fondu. Aktuální je stále postupná výměna zastaralých 
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radiátorů, tuto investici bude třeba rozdělit do několika etap, výměna se plánuje 

už několik let a předpokládané výdaje budou činit minimálně Kč 750 000,-. 

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 2017/2018 předpokládáme, že proběhne snad již 

poslední etapa výměny oken ve vnitřním traktu budovy a s tím i pokračování 

malování dalších chodeb a schodišť. Plánujeme započít postupnou výměnu 

nábytku v učebnách. 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. Je zřízen čtenářský klub, kde se 

podařilo využít ze šablon další finanční prostředky, a doufáme, že žáky tato 

aktivita více „přitáhne“ ke čtení. 

Dále bychom si přáli opravu zdi školy po odbourané kotelně, která je ve 

velmi nedobrém stavu.  

Nemalé finanční prostředky se chystáme vynaložit na zabezpečení školy. 

Na základě bezpečnostního auditu, který proběhl 20. 4. 2017 a v této oblasti 

ukázal nejslabší místa, jsme pro veřejnost uzavřeli zadní vchod. Výhledově bude 

třeba pořídit minimálně videotelefony a eliminovat vstup cizích osob. 

 

Základní informace na www.zslinecka.cz 

 

V Českém Krumlově dne 31. 8. 2017 

                                                            Mgr. Irena Polášková, ŘŠ 

Přílohy 
- organizační zabezpečení školního roku 2016/2017 

- program prevence  

- přehled prospěchu školy včetně zameškaných hodin a vých. opatření 

http://www.zslinecka.cz/
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- sumarizace žáků evidovaných v postižených 

- účetní výsledovky – rozbor hospodaření za rok 2016 

 


