Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká,
okres České Budějovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy za školní rok 2003 - 2004

Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 31.08.2004

Mgr. Alena Studenovská
ředitelka školy

Charakteristika školy
Výuka v ZŠ Hlinecká byla zahájena dne 1.9.1992 po ukončení činnosti v budově ZŠ
Vinařického náměstí. Postupné zvyšování počtu žáků i tříd vedlo k nutnosti rekonstrukce bývalé
budovy školy. Od roku 1996 se učí ve dvou budovách.
1.1.2001 byly do školy integrovány 2 třídy 2.stupně ZVŠ.

Vývoj naplněnosti školy k 1.9.2003 :
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Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy
Do sítě škol byla zařazena s účinností od 27.3.1996 pod názvem Základní škola Týn nad Vltavou,
Hlinecká, okres České Budějovice.
Od 1.1.1995 je ZŠ právním subjektem.
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Základní škola Hlinecká je plně organizovaná škola se dvěma speciálními třídami.
Školní rok 2003-2004 byl zahájen se 681 žáky ve 30 třídách, ukončen pak se 677 žáky. Z celkového
počtu žáků bylo k 30.6.2004 23 mentálně postižených žáků 6.- 9.tříd integrovaných ze Zvláštní školy
v Týně nad Vltavou.

Počet tříd, žáků a pedagogů na třídu k 30.6.2004 :

I.st.
II.st.
spec.tř.
celkem

TŘÍDY
15
13
2
30

ŽÁCI
363
291
23
677

PEDAGOGOVÉ
16,06
19,72
2,63
38,41

Průměrný počet žáků na třídu k 30.6.2004 :
I. st.
II.st.
spec.tř.
celkem ZŠ

24,20
22,38
11,50
23,36

Spádové obvody školy
Městské zastupitelstvo v Týně nad Vltavou vydalo na svém zasedání dne 14.12.1995 na základě
zákona o obcích č. 367/90 a zákona 564/90 Sb., o správě a samosprávě ve školství obecně platnou
vyhlášku, kterou stanovila pro týnské školy spádové obvody. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne
1.1.1996.
Spádový obvod ZŠ Hlinecká tvoří :
- části města Týn nad Vltavou : pravý břeh Vltavy mimo spádové území ZŠ Malá Strana,
Koloděje nad Lužnicí
- okolní obce : Bečice, Dobšice, Horní Kněžeklady, Hluboká - Kostelec, Žimutice, Pořežany,
Smilovice, Třitím, Hosty, Nuzice, Netěchovice, Štipoklasy

Ve školním roce 2003/2004 dojíždělo do školy z okolních obcí 99 žáků, t.j. 14,62 %
Do 1.tříd nastoupilo v září 2003 70 dětí. Žádný dodatečný odklad školní docházky
nebyl ve školním roce 2003/2004 udělen.
K zápisu do 1.tříd přišlo v lednu 2004 93 dětí. Bylo uděleno 18 odkladů povinné školní
docházky, do 1.tříd nastoupí 75 nových žáků.
Během školního roku 2003/2004 1 žák 1.stupně ZŠ přeřazen do speciální třídy, kde se
vyučuje podle osnov ZVŠ. Přešel do speciální třídy na ZŠ Malá Strana.
Ve škole pracovala 4 oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 97 žáků. Žáci všech
oddělení mají vlastní třídu.
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Počet žáků ve třídách k 30.6.2004 :
třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
7.D
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
spec.
spec.

poč. žáků poč. chlapců
24
9
23
10
21
8
23
8
21
10
23
11
17
8
22
12
22
13
26
10
28
11
28
12
28
14
28
14
29
15
26
13
25
12
26
12
20
11
22
12
22
11
24
14
20
10
20
8
22
12
23
12
21
10
22
11
10
7
13
7

poč. dívek
15
13
13
15
11
12
9
10
9
16
17
16
14
14
14
13
13
14
9
10
11
10
10
12
10
11
11
11
3
6

Celkový technický stav budov je dobrý. Budova na Hlineckém sídlišti byla zkolaudována
18.10.1993, kolaudace budovy na Vinařického náměstí proběhla 22.července 1997, kolaudační
rozhodnutí bylo vydáno dne 28.8.1997. Škola na Hlineckém sídlišti byla postavena jako 16-ti třídní se
4 odbornými učebnami ( F, CH, VV, dílny ). V budově na Hlineckém sídlišti bylo umístěno 22 tříd,
odborné učebny sloužily jako kmenové třídy. Jako kmenové třídy byly využity i 2 malé učebny, které
původně sloužily pro výuku při dělení tříd. V budově na Vinařického náměstí bylo umístěno 8 tříd
1.stupně ( 3 třetí, 3 čtvrté třídy a 2 páté třídy ).
Hlavní budova školy je vybavena kuchyňkou, dvěma tělocvičnami, školními dílnami, dvěma
počítačovými učebnami. V budově na Vinařického náměstí je vybudován tělocvičný sálek. U školy na
Hlineckém sídliště je školní pozemek, školní hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a antukovým
hřištěm. Školní hřiště bylo městským zastupitelstvem určeno jako veřejné prostranství.

Učební plány
Ve školním roce 2003/2004 se vyučovalo podle schválených učebních programů:
1. Základní škola - č.j. 16 847/96 – 2
výuka probíhala ve všech třídách
všech ročníků ZŠ

2. ZVŠ – číslo - č.j. 22980/97 - 22
výuka probíhala ve dvou speciálních třídách
( 6. – 9. ročník )

Vyrovnávací třídy zřízeny nebyly.
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Dva žáci speciálních tříd navštěvovali školu 10.rokem.
Na škole pracovala již 9.rokem Lego učebna .
Žáci trpící vývojovými poruchami navštěvovali 3 dyslektické kroužky a při výuce v
jednotlivých předmětech s nimi bylo pracováno podle individuálních plánů. Počet integrovaných žáků
byl v září 2003 53 + 20 mentálně postižených, k 30.6.2004 pak 60 + 23 mentálně postižených žáků
speciálních tříd.
Integrovaní žáci :
ročník
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
speciální třídy

k 30.6.2004
1
10
4
10
6
12
6
9
2
23

U většiny dětí ( 51 ) se jedná o kombinaci poruch ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie,
dyskalkulie, hyperaktivita s LMD, porucha pozornosti, dysfázie ), 8 žáků má jednu vývojovou poruchu
( 7 dysortografiků, 1 makrografik ) 1 žákyně je integrována pro tělesné postižení. Z 23 mentálně
postižených žáků 2 mají kombinované vady – mentální + sluchové postižení, mentální + tělesné
postižení ( vozíčkář )
Velmi dobrá byla spolupráce s PPP v Českých Budějovicích, s SPC pro sluchově postižené,
s DC Arpida a především s SPC při ZŠ pro nemluvící v Týně nad Vltavou.
Na začátku školního roku proběhly 2 pracovní porady zaměřené na práci s integrovanými
žáky. Pro všechny integrované žáky byly zpracované individuální vzdělávací programy pro jednotlivé
předměty, s nimiž byli seznámeni rodiče a které byly předloženy ke kontrole a schválení PPP či SPC.
Vyučující měsíčně písemně hodnotili výsledky své práce s integrovanými žáky. U 5 žáků byly
vývojové poruchy učení zlepšeny tak, že integrace byla ukončena během školního roku.
Pro žáky dočasně opožděné ve výuce byly zřízeny doučovací skupiny. Doučování
navštěvoval žák vždy po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva.

Volitelné předměty :
Žákům bylo nabídnuto sedm povinně volitelných předmětů. Podle zájmu dětí byly otevřeny a
vyučovány :
7.třída - informatika ( 2 oddělení )
- technické činnosti
- domácnost
- sportovní hry

28 žáků
21 žáků
19 žáků
18 žáků

8.třída - informatika ( 2 oddělení )
- technické činnosti
- domácnost

28 žáků
20 žáků
14 žáků

9.třída - informatika ( 2 oddělení )
- sportovní výchova
- technické činnosti
- domácnost

28 žáků
14 žáků
12 žáků
12 žáků
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Velký zájem je především o výuku informatiky. Aby škola uspokojila zájem žáků o tento
předmět, byla v roce 1995 vybudována první učebna informatiky, vybavená většinou darovanými
počítači různého stáří a výkonnosti. V roce 2000 byla tato učebna zasíťována a v roce 2001 za
finančního přispění JETE připojena na internet. Od počátku školního roku 2002/2003 v rámci akce
Internet do škol byla na škole zprovozněna druhá počítačová učebna s 11 novými a výkonnými PC.
Během školního roku mohli žáci používat 26 PC.
Na škole se ve školním roce 2003/2004 nevyučovaly nepovinné předměty . Pracovalo zde 1 oddělení
ZTV , do něhož bylo na doporučení pediatrů zařazeno 12 žáků.
Při sestavování učebních plánů a výběru učebnic bylo spolupracováno se spádovou
málotřídní školou v Žimuticích. a Kostelci.

Zaměstnanci školy k 30.6.2004
pracovníků celkem
z toho muži
ženy
pedag. pracovníci celkem
z toho učitelé
vychovatelky ŠD + PA
ostatní zaměstnanci celkem
z toho THP
školník
uklízečky
vedoucí škol. jídelny
pracovnice škol. jídelny

64
7
57
44
40
4
20
2
2
7
1
8

Vedení školy tvořila ředitelka školy, statutární zástupce ředitelky školy a zástupkyně ředitelky
školy.
Ve školním roce 2003/2004 došlo k personálním změnám během školního roku.
Za dlouhodobě nemocnou paní učitelku byla přijata studentka 5.ročníku PF, která v červnu 2004
splnila kvalifikační požadavky.
Ve školním roce 2003/2004 pracovaly na škole 4 paní učitelky – důchodkyně ( dvě na
částečný úvazek ).
Ve škole učily 2 paní učitelky se středoškolským vzděláním, z nichž 1 dokončila v únoru
studium na PF a stala se plně kvalifikovanou, 2. již od 1.9.2003 PF studuje.
Na škole pracovalo 14 dojíždějících učitelů, což je 40 % . 3 vyučující dojíždějí z Českých Budějovic,
3 z Hluboké, 4 z Dolního Bukovska, 1 z Dřítně, 1 z Bechyně, 1 ze Ševětína a 1 z bližšího okolí.
Vzhledem k opětné velké nemocnosti pedagogů bylo velmi obtížné zajistit suplování. Za
nemocné a vyučující uvolněné na studium nebylo během školního roku suplováno pouze 9
pracovních dní.
Velké potíže má škola se zajištěním potřebného počtu aprobovaných angličtinářů pro 2.stupeň ZŠ,
vyučující si doplňují vzdělání v různých jazykových kurzech. Přesto jsme se snažili zajistit
aprobovanost výuky.

Odučených aprobovaných hodin bylo :
%
93,7
92,5
77,2

I. st.
II. st.
spec. třídy
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Průměrný věk pedagogických pracovníků :

učitelé
vychovatelky

do 30 let do 40 let
6
13
0
0

do 50 let
7
2

do 60 let
10
2

nad 60 let
4
0

průměr
44,7
47,7

Výsledky vzdělávání žáků :
Klasifikace žáků proběhla podle klasifikačního řádu .Všichni žáci byli klasifikováni, 1 žák
speciální třídy ( epileptik ) má pro velký počet zameškaných hodin odloženou klasifikaci do
15.10.2004. 1 integrovaný žák ( 3.třída ) byl na žádost rodičů v českém jazyce hodnocen slovně.
počet vyznamenání :
ročník
5.p.r.
6.p.r.
7.p.r.
8.p.r.
9.p.r.

propadající :
ročník
2.p.r.
4.p.r.
6.p.r.
7.p.r.
8.p.r.

vyznamenání
49
34
27
14
20

propadající
3
1
2
2
2

počet vyznamenání na konci školního roku : 144 t.j. 38,40 % to je navýšení o 1,23 % oproti
loňskému školnímu roku
Z 23 žáků speciálních tříd prospělo s pochvalou 5 žáků, tj. 21,74 %
Počet propadajících po opravných zkouškách :10 t.j. 1,48 %, tedy o 1,36 % méně než v loňském
školním roce.
Do primy se hlásilo 34 žáků 5.tříd, tj. 45,33 % žáků 5.tříd. Každoročně se počet dětí 5.tříd, které
se hlásí ke studiu na gymnázium, zvyšuje. Z celkového počtu žáků 5.tříd pak bylo přijato 20, což je
26,67 % žáků tří pátých tříd.
Z 9.tříd odešlo :
do studijních oborů s maturitou
do bezmaturitních studijních oborů žáků
Žádný žák 9.třídy neodešel přímo do praxe.

42 žáků
24 žáků

Z nižších ročníků odešli 2 žáci 6.třídy na osmileté gymnázium, 1 žák 7.třídy na šestileté gymnázium a
5 žáků ukončilo povinnou školní docházku. 4 z nich se přihlásili na bezmaturitní studijní obory,
1 odešel přímo do praxe.
V speciálních třídách ukončilo povinnou školní docházku 6 žáků, všichni se přihlásili do učebních
oborů.

Kázeňské problémy
V letošním školním roce podstatně kleslo záškoláctví. Velký počet neomluvených hodin však
stále mají děti ze speciálních tříd.
Neomluvené hodiny :
Šk.rok
hodin

95/96
1 890

96/97
696

97/98
97

98/99
62

99/00
56
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00/01
338

01/02
441

02/03
1168

03/04
357

357 neomluvených hodin je 0,53 hodiny na žáka. Z uvedeného počtu neomluvených hodin
jich měli žáci speciálních tříd 198. Na záškoláctví se v tomto školním roce podílelo 7 žáků základní
školy a 5 žáků speciálních tříd.
Na škole je stoupá počet dětí ze socio - kulturně znevýhodněného prostředí. Spolupráce s
rodinou těchto dětí téměř neexistuje. Velmi dobrá je spolupráce s odborem sociálně právní ochrany
dětí při MÚ v Týně nad Vltavou, přesto výsledky společných postupů a jednání se u některých rodin
často míjejí účinkem.
Kázeňská opatření k 30.6.2004 :

2.st
3.st

I.st.
0
0

II. st.
8
6

Spec.tř.
5
5

Celkem
13
11

%
1,85
1,56

Během školního roku 2003/2004 bylo uděleno i 137 pochval ředitele školy ( 1.stupeň 73,
2.stupeň 64 ), t.j. 20,23%. Pochvaly za mimořádné úspěchy obdrželi žáci na vysvědčení, ostatním
žákům, kterým byla udělena pochvala, byl předán pochvalný list. Jedna žákyně 9.třídy obdržela při
příležitosti slavnostního předávání vysvědčení na MÚ k pochvale i věcný dar.

Výsledky výchovně vzdělávací práce
Všechny třídy ZŠ vyučují podle učebních plánů základní škola. Přesto ve třídách 1.stupně
byly využívány rysy obecné školy. V mnoha učebnách jsou netradičně uspořádány lavice, třídy jsou
dle požadavků učitelek vybaveny koberci, molitanovými kostkami, skákacími míči a dalšími
pomůckami.
Na škole probíhaly projekty Zdravé zuby, projekt MV Jak to vidím já, projekt MV AJAX,
počítačový projekt Mládí a vědění, projekt Ozon , projekt Kalibro ( žákům 7.tříd byl zadán z českého
jazyka a matematiky ), projekt Čas proměn a projekt Ball Ballone, dále pak vlastní výukové projekty
Co roste na poli, V lese.
Ve škole je věnována pozornost tělesné výchově a pohybu dětí. V plavecké škole Plaváček v
Písku proběhl plavecký výcvik, jehož se zúčastnili žáci 3. a 4.tříd. Od září 2003 bylo plavání na
základě dohody plavecké školy a ředitelství ZŠ bezplatně umožněno v rozsahu 9 dvouhodinových
lekcí i žákům 2.tříd.
Žáci 7.tříd se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl ve dvou turnusech v
březnu 2004 na horské chatě Slovanka v Krkonoších . Zúčastnilo se ho 57 žáků. Každému z nich
poskytlo SRPDŠ finanční příspěvek 100 Kč a z prostředků MÚ přispěla každému škola 150 Kč.
Pohyb mají děti zajištěn i o přestávkách. Za příhodného počasí tráví za dozoru velké
přestávky na terase ZŠ Hlinecká a na dvoře budovy na Vinařického náměstí. Na hale školy jsou
umístěny i 2 stoly na stolní tenis, kde děti za dozoru o velkých a poledních přestávkách sportují.
Ve škole byla svépomocí vybudována lezecká stěna, která je dětmi využívána každou přestávku.
Proběhla řada školních sportovních akcí. V 1.ročnících to byly různé sportovní soutěže mezi
třídami, v 2.ročnících malá lehkoatletická olympiáda, v 3.- 5. ročnících školní kolo lehkoatletické
olympiády a soutěže v míčových hrách, v 6. - 9. ročnících vánoční turnaj ve vybíjení, futsale a stolním
tenise. Mezi nejzdařilejší patřilo bruslení žáků na zimním stadiónu ve Veselí nad Lužnicí, které
proběhlo 2x. Rozběhly se další sporty - softbal, futsal, hokejbal . Byla uskutečněna řada sportovních
turnajů mezi třídami - malá kopaná, basketbal, odbíjená, stolní tenis, přehazovaná –
i turnaje mimoškolní - Mc Donald cup a Coca cola cup.
Škola byla pořadatelem okresního kola soutěže v basketbalu chlapců i dívek.
V rámci Dne dětí, jehož se zúčastnilo 657 žáků, proběhly soutěže lehkoatletické a soutěže ve
hrách, ve spolupráci s oddílem kanoistiky i soutěž v jízdě na pramicích.
V rámci projektu Ball Ballone se žáci 3. – 6.tříd zúčastnili sportovního setkání českých a rakouských
dětí, které proběhlo v červnu ve Freistadtu. Sportovními reprezentanty školy byly děti, které se
učí či budou učit německý jazyk. I tímto způsobem jsme chtěli zvýšit počet žáků, kteří si jako
povinný jazyk vybírají němčinu.
Žáci školy se zúčastnili i řady sportovních soutěží v rámci města a okresu. Škola je členem Asociace
školních sportovních klubů. Počet členů je 129.
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Pozornost je věnována také výtvarné výchově. V jejím rámci se žáci zúčastnili soutěží
Požární ochrana očima dětí, Krásná jako kvítka… je ta země .., Mladý módní návrhář, Kniha a já,
Kouzelný pták, soutěž s čokoládovým městem orion. Děti se zúčastnily několika velmi zdařilých
výstav, které organizovala MG i městské muzeum, několik výtvarných výstav uskutečnili žáci ve škole
– Nice City, Tváře planety země – jednu výstavu i v Městské knihovně na Hluboké. Velmi se líbila
exkurze žáků 9.tříd v AJG. Velký úspěch mělo kreslení na parkovišti u nově zbudovaného
supermarketu EDEKA, které proběhlo v červnu ve spolupráci školy a vedení EDEKY.
2 žákyně školy úspěšně složily talentové zkoušky z oboru výtvarného umění.
Kulturní a vzdělávací akce, které proběhly, měly dobrou úroveň. V této oblasti spolupracujeme především s Městským kulturním střediskem. Žáci školy se zúčastnili řady výchovných pořadů ,
divadelních představení, přednášek, besed, zhlédli i 2 filmová představení. Nejvíce se líbily divadelní
představení Huckleberry Finn, Hamlet a Ostře sledované vlaky, výchovné pořady Kamarádi zkoušejí
pohádky, hudební pořady Loutkový muzikal o sluníčku, pořad Kytice, který proběhl na otáčivém
hledišti, beseda na téma terorismus – organizovaný zločin – mafie s JUDr.Dočekalem , beseda
s panem Chaloupkem, tvůrcem večerníčků Méďové, a řada dalších. Všechny sjednané pořady měly
velmi dobrou profesionální úroveň.
Žáci školy se podíleli na kulturním životě Týna nad Vltavou. Děti 1.tříd přivítaly předškoláky se
svými učitelkami a seznámili je s prostředím své budoucí školy, žáci 2.C si připravili divadelní
představení, které předvedly dětem mateřské školy, svým spolužákům i dětem v ZŠ Dříteň, s jejíž
1.třídou, do které chodí nevidomý chlapec spolupracovali po celý rok. Mnohé děti se zúčastnily
celostátní Zámecké soutěže, v níž děti musely soutěžit ve 4 oborech – hudba, výtvarná činnost,
přednes, pohyb.
Dá se konstatovat, že velmi dobrá spolupráce je s městskou galerií, městským
kulturním střediskem, muzeem, městským kinem, ZUŠ i Domem dětí. Ten má ve škole vyčleněnu
nástěnku na informace pro děti, většina sportovních kroužků Domu dětí probíhá v tělocvičnách
naší školy.
Ve škole je žákovská knihovna, která obsahuje více než 2.500 výtisků. Půjčuje se pravidelně
5 x týdně, zájem o knížky je velký.V letošním školním roce bylo uskutečněno 350 výpůjček, to je
v průměru 35 půjčených knížek měsíčně.
Velmi dobrá je spolupráce s Domovem Svaté Anežky, domovem pro tělesně i mentálně
postiženou mládež a občany. Především žáci speciálních tříd velmi úzce s tímto domovem
spolupracují. V rámci pracovního vyučování navštěvují jejich truhlářskou dílnu i dílnu, v níž se vyrábí
keramika. Také žáci 5.C si v Domově Svaté Anežky vyráběli a glazovali keramické výrobky.
Na škole byl v dubu 1998 vypracován minimální preventivní program, který je každoročně
aktualizován S ním i jeho cíli byli seznámeni vyučující, výbor SRPDŠ i rodiče žáků. V rámci
minimálního preventivního programu proběhla řada besed. Pan Vácha besedoval s rodiči dětí
5. – 6.tříd, prováděl besedu s žáky 7.tříd. Proběhla beseda žáků 6.tříd s panem Zítou ze Zdravotního
ústavu České Budějovice o problematice kouření, beseda žáků 9.tříd s příslušníkem Policie ČR o
sexuálním zneužívání. Žáci společně se svými rodiči se zúčastnili besedy s JUDr.Dočekalem
( terorismus a drogová závislost ).Na škole proběhla beseda pedagogických pracovníků s Bc.Milanem
Nerudou, příslušníkem Policie ČR, o změnách v trestním zákoně. Škola se zapojila do Malé policejní
akademie. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů se stal iniciátorem pracovního
setkání ředitelů škol, výchovných poradců týnských škol, zástupců odboru sociálních věcí při MÚ
v Týně nad Vltavou, kurátorky pro mládež, vedoucího odboru školství při MÚ a dětskými lékaři, kde
bylo projednáno omlouvání žáků lékaři, aby zamezilo záškoláctví. Na jaře proběhlo setkání zástupce
Charity, zástupců MÚ, Infocentra, protidrogových koordinátorů obou základních škol a gymnázia a za
přítomnosti pana Váchy bylo projednáno vytvoření městského střediska pro mládež ohroženou
sociálně patologickými jevy.
Ve škole je zbudován informační panel na téma Kam s problémem ? Děti zde naleznou kontakty a
telefonní čísla institucí, na něž se mohou obrátit se svými problémy, pokud se nechtějí svěřit rodičům,
třídnímu učiteli či protidrogovému koordinátorovi.
V rámci dopravní výchovy škola na základě nabídky požádala ve školním roce 2002/2003
o finanční příspěvek odbor dopravy a SH Jihočeského kraje. Příspěvek ve výši 10.500 Kč na úhradu
7 přeprav žáků na dětské dopravní hřiště v Českých Budějovicích byl škole poskytnut. V červnu 2003
se uskutečnily 3 cesty žáků dvou pátých a čtyř šestých tříd na dopravní hřiště, v září 2004 byly
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uskutečněny další 4 cesty na výcvik dopravní výchovy na dopravní hřiště v Českých Budějovicích.
Na škole proběhla řada akcí. Byl uskutečněn dětský karneval, Drakiáda, soutěž v tanci,
vánoční besídky, besídky ke Dni matek, hra na reportéry a mnoho dalších.
Pro žáky byly uspořádány různé exkurze - planetárium, meteorologická stanice, JETE, vodní
elektrárna, čistička odpadních vod, plavba lodí po Vltavě, městské muzeum v Týně nad Vltavou i
v Písku, řada týnských podniků....). Žáci 9.tříd se zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo, dopravu
zaplatila škola z nadačního fondu.
Ve škole je dbáno na dodržování pitného režimu . Na každém patře jsou instalovány 2 pitné
fontánky , o přestávkách mají možnost žáci zakoupit si mléčné nápoje a džusy. Ve škole jsou
zabudovány 3 automaty - 2 na chlazené nápoje a 1 na nápoje teplé. Škola se zapojila do akce Školní
mléko, které využilo 199 žáků 1. až 5.tříd.
Vyučující a žáci školy se zúčastnili řady soutěží a olympiád .Na škole proběhly různé
mezitřídní soutěže , uskutečnila se i řada městských soutěží. Žáci 7.tříd pokračují v kontaktech
s rakouskými a německými kamarády přes Internet.
Žáci školy uskutečnili i různé výchovně vzdělávací akce. Děvčata 9.tříd uspořádala výstavu minerálů,
kterou navštívili ostatní žáci školy. Výstava proběhla v prostorách školy. Byla velmi zdařilá,
s odborným výkladem organizátorek.
Členky zdravotnického kroužku, jehož práce pro vážnou dlouhodobou nemoc paní učitelky byla
ukončena v prosinci, si připravily praktické ukázky z poskytování 1.pomoci a seznámily s nimi
žáky většiny tříd školy. děti měly možnost zahrát si jak zraněného, tak záchrance.
Škola se zúčastnila humanitárních akcí. V rámci projektu Dětem do nemocnice na Vánoce
nasbírali žáci 3.958,80 Kč deseti a dvacetihaléřů, které končily svou platnost. Žáci školy vyráběli
drobné dárky pro Charitu v Týně nad Vltavou. Výtěžek z prodeje těchto výrobků byl věnován
azylovému domu pro matky s dětmi v Kostelci.
Byla uskutečněna školní kola olympiád v matematice ( 14 úspěšných řešitelů 1.kola,
5 úspěšných řešitelů 2.kola ), Pythagoriáda ( 4 úspěšní řešitelé ), Klokan ( soutěžilo 159 žáků ),
olympiády v českém jazyce, německém jazyce, anglickém jazyce, dějepise, zeměpisná olympiáda,
Ekoolympiáda ( okresní kolo se letos nekonalo ), fyzikální olympiáda, biologická olympiáda, 3 žáci
se účastnily matematického korespondenčního semináře.
umístění v okresních kolech soutěží a olympiád :
Olympiáda z českého jazyka
Biologická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Konverzační soutěž v AJ
Mladý zahrádkář
Mladý módní návrhář 2003
basketbal chlapci
basketbal dívky
Pohár rozhlasu
lehká atletika – speciální školy
stolní tenis žáků
McDonald cup 4. + 5.třídy
Coca Cola cup

10.místo
13. + 17.místo
14. + 15.místo
15.místo
10. + 11.místo
1. + 1. + 4. + 4. + 8.místo
1. + 2.místo
1.místo
3.místo
4.+ 5 + 14. + 19.místo v soutěži družstev
2.místo
2.místo
2.místo
postup do 5.kola

umístění v krajských kolech soutěží a olympiád :
basketbal chlapci
4.místo
umístění v celostátním kole soutěží a olympiád:
Mladý zahrádkář
17. + 19.místo
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Úrazy
Ve školním roce 2003/2004 došlo k 54 úrazům žáků, což je o 4 více než v loňském školním
roce. 40 jich bylo v budově na Hlineckém sídlišti, 14 v budově na Vinařického náměstí. Žádný z nich
nebyl vážnějšího charakteru. Největší počet úrazů se stal při hodinách TV – 28 a o přestávkách- 16.
Nejvíce úrazů si způsobili žáci 5.tříd. Vyplacená částka za odškodnění bolestného činila 29.390 Kč.
Ve školním roce 2003 – 2004 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu zaměstnanců.

Činnost ŠD
Oddělení ŠD pracovala podle plánu. O provoz ŠD je ze strany rodičů velký zájem. Rodičům,
kteří požádali o umístění dítěte v ŠD během roku, bylo vyhověno. Za pobyt ve školní družině je podle
vyhlášky města Týn nad Vltavou vybírán poplatek ve výši 50 Kč. Školní družina je bezplatně otevřena
i dojíždějícím žákům, kteří zde tráví dobu od příjezdu autobusu do začátku školního vyučování..
Výchovná činnost byla zaměřena především na rekreaci a relaxaci . Velmi dobrá byla spolupráce s
knihovnou, muzeem, kulturním střediskem.
Všechna oddělení ŠD uskutečnila řadu akcí – exkurze v městském muzeu, sportovní soutěže
mezi odděleními, karneval, besídky, výroba dárků pro budoucí prvňáčky, přírodovědné soutěže, Den
dětí, účast na výstavách a další.
V době vedlejších prázdnin byl vždy rodičům nabídnut provoz ŠD a dle jejich zájmu
byl uskutečněn, v době hlavních prázdnin byl provoz ŠD zajištěn ve spolupráci se ŠD
ZŠ Malá Strana.

Zájmová činnost
Pedagogičtí zaměstnanci nabídli řadu možností pro rozvoj individuálních vloh a zájmů dětí. Přestože
ve městě pracuje velmi dobře Dům dětí, který nabízí řadu kroužků a ke své činnosti využívá školní
tělocvičnu, pracovalo na škole 15 kroužků pod vedením pedagogických pracovníků.
Přehled kroužků
kroužek

vedoucí

třídy

dyslektický I.
dyslektický II.
dyslektický III
přírodovědný
francouzský jazyk
odbíjená dívky
odbíjená dívky
hra na flétnu I
hra na flétnu II
výtvarný
zdravotnický .
doved. rukou
malá kopaná
malá kopaná
sportovní

Polanská
Suchanová
Šímová
Valková
Nýdlová
Waageová
Mouleová
Kašparová
Kašparová
Míková
Mezerová I.
Šebestová
Houšková
Ťupa, Jaroš
Mikeska

3. + 5.
2..
4.
6. - 7.
7. – 8.
7. - 8.
5. – 6.
1.
5. – 9.
2.
7. - 9.
1.
6. - 7.
8. - 9.
6. – 9.

počet ž.
9
6
4
14
12
19
25
10
7
10
15
15
15
38
23

Každé středeční odpoledne mají žáci volný přístup do počítačové učebny, kde za dozoru
vyučujících pracují s Internetem.
Ve škole pracuje redakční rada sestavená ze zástupců tříd. Děti vydávají školní časopis
Kotel. Objevují se v něm zprávy ze školy, soutěže, vtipy, rozhovory se zaměstnanci školy, recepty,
literární práce žáků. Časopis je velmi nápaditý a každé číslo je dětmi netrpělivě očekáváno.
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Spolupráce s rodiči
Na škole pracuje SRPDŠ. Výbor je složen ze zástupců tříd. Schází se pravidelně 4 x ročně,
účast je velmi dobrá. Na schůzích jsou řešeny všechny problémy i záměry školy. SRPDŠ poskytuje
škole finanční prostředky ( odměny při turnajích, soutěžích, Den dětí, příspěvek na LVVZ ). SRPDŠ
provádí i kontrolní činnost ( stravovací komise ). Dobře pracuje výchovná komise. Ve výboru SRPDŠ
pracují i zástupci rodičů žáků speciálních tříd. Ve školním roce 2002/2003 bylo v 1.ročnících
uskutečněno 5 třídních schůzek, v ostatních třídách pak 4 třídní schůzky. Účast rodičů na třídních
schůzkách je dobrá. V červnu proběhla schůzka budoucích prvňáčků a jejich rodičů přímo ve třídách,
kam děti po prázdninách nastoupí. Rodiče a děti poznali své budoucí paní učitelky a seznámili se
s prostředím, v němž budou pracovat.
Na začátku školního roku obdrželi všichni rodiče Informační zpravodaj ZŠ Hlinecká.
Pro rodiče byly uspořádány Dny otevřených dveří, které se setkaly s velkým ohlasem a ve
třídách 1.stupně byly využívány většinou rodičů.

Školní jídelna
Přihlášených strávníků bylo 641, z toho 559 žáků a 82 dospělých.
počet vydaných obědů :
měsíc
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI

I. st.
4 016
3 963
3 743
2 955
3 680
2 855
4 568
3 693
4 029
4 000

II. st.
5 914
5 545
5 266
4 178
5 153
4.113
6 159
5 240
5 767
5 395

zaměstnanci
1 664
1 366
1 273
978
1 281
1 039
14948
1 263
1 405
1 461

Průměr
440
544
541
541
532
534
531
537
533
493

Z 82 dospělých bylo 11 zaměstnanců Základní školy umění a Domu dětí.
Obědy se vaří v budově ZŠ Hlinecká, v budově školy na Vinařického náměstí je výdejna, kam se
obědy dovážejí. Dovoz zajišťuje město.

Další vzdělávání učitelů
Mgr. Alena Studenovská, ředitelka školy-

osobnostní rozvoj ředitele školy
hospodaření a financování škol
školení P
právní vědomí ředitele školy

Karel Vála, statutární ZŘŠ

systém získávání počítačové gramotnosti
správa školské sítě
školení lektorů P – tabulky
osvědčení o oprávnění školení P0

Mgr.Zdena Hájková, zástupce ŘŠ

školení P

Mgr.Vladimír Kainzinger, učitel 2.st.

Test „Z“
školení P
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Mgr. Jana Čtvrtníková, učitelka 2.st.

Enviromentální výchova
O chemických látkách
školení P
konverzace v AJ

Mgr.Petra Dědičová, učitelka 1.st.

školení P

Mgr.Hana Duroňová, učitelka 1.st.

test „ Z „
školení P
AJ

Mgr.Drahomíra Hanzlíková, učitelka 2.st.

výuka matematiky s podporou Excelu
školení Pt
tvorba internetových stránek
kaskádové styly CSS
fyzika v pokusech
systém získávání počítačové gramotnosti
vlnění a akustika
výpočetní technika – 1.ročník PF JU

Jiří Hladeček, učitel 2.st., VP

test „ Z „
práce se žákem se spec. poruchami
O chemických látkách
zneužívání návykových látek
Malá policejní akademi

Mgr.Ivana Horká, učitelka 1.st.

školení P“
keramika pro začátečníky

Mgr.Ilona Houšková, učitelka 2.st-

školení P
Projekt občan
Malá policejní akademie

Mgr.Jitka Hrušková, učitelka ST

test „ Z „
relaxační a rehabilitační TV metody
edukační program o dospívání
integrace mentálně postižených
konverzace v AJ
školení P
dysprasie

Bc. Iveta Marečková, učitelka 2.st.

Z„

Marie Maršíková, učitelka 2.st.

Den učitelů NJ

Mgr.Josef Mikeska, učitel 2.st.

školení P

Mgr. Marie Míková, učitelka 1.st.

test „ Z „
splývavé čtení

Mgr. Jaroslava Nýdlová, učitelka ST

test „ Z „
vtipy ve výuce
krizové body vývoje dítěte
školení P
vývojové fáze dítěte
sluchově postižení

Mgr.Alena Šebestová,učitelka 1.st.

test „ Z „
školení P
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Jiřina Řehořová , učitelka 2.st.

rozbor úloh MO
Patchwork
školení P
BOZP – kovo, dřevo

Mgr.Zuzana Sedláčková, učitelka 1.st.

školení P

Jitka Suchanová, učitelka 1.st.

test „ Z „

Mgr.Iva Šímová , učitelka 1.st.

školení P

Mgr.Iva Špindlerová, učitelka 2.st.

školní geografický projekt
šumavské sklářství a Zlatá stezka
školení P
Austrálie, Asie
konverzace v AJ

Mgr.Josef Ťupa , učitel 2.st

školení P

Ing.Zdena Valková, učitelka 2.st.

O chemických látkách
Hlasy ptáků I
Entomologie

Mgr.Miroslava Waageová, učitelka 2.st.

O chemických látkách
moderní přístup k anorganické chemii

Mgr.Jaroslava Werbynská, učitelka 1.st.

test „ Z „

Školící středisko
Škola získala certifikační osvědčení od MŠMT k provádění školení v rámci SIPVZ –informační
gramotnost úrovně Z a P0.
Celkem bylo realizováno 7 kurzů, 3 s náplní Z a 4 s náplní úvodního modulu P0. Kurzů se zúčastnilo
81 pedagogů, z toho 32 z naší školy. Od ledna 2003 se škola zapojila do Národního programu
počítačové gramotnosti. V odpoledních hodinách pořádá počítačové kurzy pro veřejnost. Ve školním
roce 2003/2004 proběhly 4 kurzy.

Materiálně technické zabezpečení
Fond učebnic je dostatečný a odpovídá vzdělávacím programům školy. Jeho obměna
probíhá podle finančních možností školy
Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni.
V letošním školním roce se podařilo zasíťovat a připojit na internet učebny i kabinety
v polovině budovy školy na Hlineckém sídlišti.
Dle požadavků hygieny byly na základě vyhlášky 137/2004 Sb. provedeny stavební
úpravy ve školní kuchyni. Školní kuchyně byla vybavena i některými novými spotřebiči a pracovními
stoly, které škole bezplatně věnovalo město Týn nad Vltavou.
Materiální zabezpečení školy je dobré.
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Řídící práce
Při 30 třídách pracuje ve vedení ředitelka školy a 2 zástupci. Statutární zástupce sídlí
v budově na Hlineckém sídlišti, zástupkyně ředitelky školy řídí práci v budově na Vinařického
náměstí. I když má vedení rozděleny kompetence, je jeho práce vedení ztížena přecházením
do dvou budov, vzdálených 1 km.
Na škole se již sedmý rok pravidelně schází rada vedení, ve které pracují zástupci všech
kategorií zaměstnanců školy. Rada pomáhá při řešení všech otázek týkajících se školy. Společně byl
promyšlen a sestaven systém odměňování. Práce s radou vedení se nám osvědčila především při
tvorbě vnitřních norem školy, při řešení záměrů i problémů školy.
Na škole jsou ustaveny předmětové komise ČJ, M, společenských věd, přírodních věd, TV
a PK výchov, dále MS 1.stupně pro 1. a 2.ročník , MS 1.stupně pro 3. - 5.ročník a MS vychovatelek
ŠD. Všechny metodické orgány pracovaly podle předem stanoveného plánu, scházely se pravidelně
a ze své činnosti v závěrečném hodnocení vyvodily úkoly pro příští školní rok.
Vedením školy bylo uskutečněno:

ŘŠ
statutární ZŘŠ
ZŘŠ
Celkem

hospitace
37
30
24
91
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kontroly
61
79
39
179

Hodnocení úkolů vyplývajících z minulé výroční zprávy

1. Nadále zvyšovat počet úspěšných řešitelů školních kol soutěží a olympiád
v kolech okresních a vyšších.
SPLNĚNO

2. Stále podporovat mimoškolní činnost učitelů při vedení kroužků jako
jednu z forem prevence před škodlivými vlivy.
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ

3. Pokračovat v zapojení žáků speciálních tříd do zájmových kroužků školy.
NESPLNĚNO

4. Zajistit proškolení většiny pedagogických pracovníků v úrovni Z a P
„informační gramotnosti“.
SPLNĚNO

5. Zajišťovat kvalifikovanost vyučujících, především učitelů anglického jazyka.
PLNÍ SE PRŮBĚŽNĚ

6. Zajistit vhodné prostory a pomůcky pro žáky speciálních tříd a pro
individuálně integrovaného tělesně postiženého žáka.
SPLNĚNO

7. Zavádět nové formy práce, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků.
PLNÍ SE PRŮBĚŽNĚ

8. Při výuce více využívat nové informační technologie.
PLNÍ SE PRŮBĚŽNĚ

9. Školní jídelnu stavebně a organizačně upravit tak, aby vyhovovala
novým hygienickým předpisům.
SPLNĚNO
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Úkoly pro příští školní rok vyplývající z výroční zprávy školy
1. Nadále zvyšovat počet úspěšných řešitelů školních kol soutěží a olympiád
v kolech okresních a vyšších.

2. Stále podporovat mimoškolní činnost učitelů při vedení kroužků jako
jednu z forem prevence před škodlivými vlivy.

3. Zlepšit zapojení žáků speciálních tříd do zájmových kroužků školy.

4. Zajistit proškolení většiny pedagogických pracovníků v úrovni P0 a PV – volitelných modulů.

5. Zajistit kvalifikovaného učitele anglického jazyka a nadále zvyšovat kvalifikovanost
vyučujících, především učitelů anglického jazyka.

6. Provést zasíťování s připojením na internet zbývajících prostor školy.

7. Stále zavádět nové formy práce, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků.

8. Při výuce více využívat nové informační technologie.

9. Provést stavební úpravy - zavedení teplé vody na WC pro žáky, byly splněny
nové hygienické předpisy.

10. Zahájit přípravu na tvorbě rámcového vzdělávacího programu.

11. Zajistit bezbariérový přístup pro tělesně postižené žáky do prostor, které využívají.
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Výsledky inspekční a kontrolní činnosti

datum

cíl kontroly

výsledek

inspekční kontroly :
nebyly

kontroly provedené OHS:
6.10.2003

258/2000 Sb., 108/2001 Sb.,
107/2001 Sb., 137/1998 Sb.

další kontroly :
nebyly
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uložena opatření

