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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2.stupněm, 2 speciálními třídami, 
školní družinou a školní jídelnou. Je právním subjektem. Od roku 1996 jsou jednotlivá pracoviště 
školy dislokována do dvou budov. Většina tříd, správní centrum a školní kuchyně s jídelnou jsou 
umístěny v budově na Hlineckém sídlišti, 6 tříd 1.stupně, kancelář zástupkyně ředitelky školy a 
výdejna obědů v budově na Vinařického náměstí.  
 
Vývoj naplněnosti školy  
 

školní rok   Žáků  Tříd  Pedagog ů poznámka  
89/90 489 17 26  
90/91 504 19 28  
91/92 503 20 29 1 devátá tř. 
92/93 529 22 32 1 devátá tř. 
93/94 523 22 31  
94/95 545 23 33  
95/96 596 24 33  
96/97 651 28 37 povinný 9. ročník 
97/98 671 28 34  
98/99 706 30 36  
99/00 718 31 38  
00/01 729 32 43 příchod ZVŠ 
01/02 719 33 43 2 spec.třídy 
02/03 705 33 42 2 spec.třídy 
03/04 681 30 40 2 spec.třídy 
04/05 670 29 39 2 spec.třídy 
05/06 624 28 38 2 spec.třídy 
06/07 546 26 37 2 spec.třídy 

 
Vývoj počtu žáků : 
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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. 
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TECHNICKÝ STAV BUDOV A MATERIÁLNÍ ZABEZPE ČENÍ 
 
Budova školy 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. 
Celkový technický stav budov je celkem dobrý. V budově Hlinecká je na základě energetického auditu 
nutná výměna oken a provedení zateplení budovy, je třeba počítat i s rekonstrukcí výtahu. 

Škola na Hlineckém sídlišti byla postavena jako 16-ti třídní se 4 odbornými učebnami ( F, CH, 
VV, dílny ). V budově na Hlineckém sídlišti bylo ve školním roce 2006/2007 umístěno 20 tříd, odborné 
učebny sloužily jako kmenové třídy. V budově na Vinařického náměstí bylo umístěno 6 tříd 1.stupně 
(3 čtvrté třídy a 3 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. V tomto 
školním roce bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v budově Hlinecká. Všechny 
naměřené hodnoty byly v úrovni jedné desetiny povolené hodnoty. Měření v budově Vinařického nám. 
proběhlo při rekonstrukci v roce 1994. 
 Fond učebnic je dostatečný a odpovídá vzdělávacím programům školy. Jeho obměna 
probíhá podle finančních možností školy. 
 Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, nedostává se však modernější a 
výkonnější výpočetní techniky. 
 Materiální vybavení školy je dobré, celá budova je zasíťována, takže vyučující mají možnost  
z každého kabinetu nebo třídy připojit se do školní počítačové sítě a tím i na internet. K dispozici mají 
i  2 mobilní sestavy - přenosný PC a dataprojektory s možností připojení na internet a pro využití 
výukových programů přímo ve třídě.  
  

 
ÚDAJE O ŽÁCÍCH 

   
 Školní rok 2006/2007 byl zahájen s 546 žáky ve 26 třídách, ukončen pak s 537 
žáky. Z celkového počtu žáků bylo k 30.6.2007 ve speciálních třídách 16 mentálně postižených žáků 
integrovaných z původní Zvláštní školy v Týně nad Vltavou. 
 
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 2006/2007 dojíždělo do školy z okolních obcí 86 žáků, t.j. 15,7 % 
 
 
Počet tříd, žáků a pedagogů na třídu k 30.9.2006 : 
 

 TŘÍDY ŽÁCI PEDAGOGOVÉ 
I.st. 13 296 14,9 
II.st. 11 236 18,3 

Spec.tř. 2 14 2,7 
celkem 26 546 35,9 
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Počet žáků ve třídách k 30.6.2007 : 
 

třída žáci  chlapci  dívky  průměrný 
1.A 23 18 8 počet žáků I.st. 

1.B 24 14 10 

průměrný 
počet žáků 

ZŠ 
2.A 25 11 14 
2.B 25 10 15 
3.A 25 12 13 
3.B 22 7 15 
3.C 25 11 14 
4.A 20 6 14 
4.B 20 7 13 
4.C 21 8 13 
5.A 21 11 10 
5.B 20 7 13 
5.C 20 9 11 

22,76 

6.A 20 11 9 průměrný 
6.B 22 12 10 počet žáků II.st. 

7.A 18 8 10 
7.B 22 10 12 
7.C 14 5 9 
8.A 24 11 13 
8.B 24 11 13 
8.C 24 12 12 
9.A 23 11 12 
9.B 20 10 10 
9.C 19 9 10 

 
 
 
 

21,45 

22,16 

spec. 9 7 2  
spec.  7 5 2 

8 
 

 
 
 Do 1.tříd nastoupilo v září 2006 46 dětí. Žádný dodatečný odklad školní docházky 
nebyl ve školním roce 2006/2007 udělen. 
 
 K zápisu do 1.tříd přišlo v lednu 2007   50 dětí. Bylo uděleno 13 odkladů povinné školní 
docházky, do 1.tříd by mělo nastoupit 37 nových žáků. 
 
 Během školního roku 2006/2007 byli 3 žáci přeřazeni do speciálních tříd, kde se vyučuje 
podle osnov ZVŠ. 2 žáci 4.třídy přešli do speciálních tříd v ZŠ Malá Strana, 1 žák 8.třídy do speciální 
třídy naší ZŠ. 
 
 Na škole bylo k 30.6.2007  28 postižených žáků ZŠ a 16 mentálně postižených žáků. 
 
 

druh postižení počet žáků 
pouze tělesné 1 
pouze mentální 14 
Kombinované 3 
vývojové poruchy učení 26 

 
 
 Na škole byli 2 vozíčkáři ( 7.ročník ZŠ, 9.ročník ZVŠ ). 
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Integrovaní žáci podle ročníků : 

Ročník  k 30.6.2007 
1.ročník 1 
2.ročník 2 
3.ročník 1 
4.ročník 2 
5.ročník  7 
6.ročník  8 
7.ročník  2 
8.ročník  1 
9.ročník  4 
speciální třídy 16 

 
 Žáci trpící vývojovými poruchami měli možnost navštěvovat dyslektický kroužek 

a při výuce v jednotlivých předmětech s nimi bylo pracováno podle individuálních plánů. V 5.ročníku 
byla pro ně zřízena speciální hodina českého jazyka, v níž v době, kdy ostatní žáci měli hodinu 
českého jazyka, prováděla paní učitelka s dětmi cvičení pomáhající zmírnit indikovanou poruchu. 
 
 S dvěma tělesně postiženými žáky – vozíčkáři pracovali 2 pedagogičtí asistenti 
( úvazek 50 %+ 50 % ) 
 
 Velmi dobrá byla spolupráce s PPP v Českých Budějovicích, DC ARPIDA a především  
s SPC při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou.  
 
 Na začátku školního roku proběhly 2 pracovní porady zaměřené na práci s integrovanými 
žáky. Pro všechny integrované žáky byly zpracovány individuální vzdělávací programy pro jednotlivé 
předměty, v nichž se vývojová porucha projevuje. S individuálními plány byli seznámeni rodiče. 
U 2 žáků školy byly vývojové poruchy učení tak velkého rozsahu, že pro ně byly zpracovány 
individuální vzdělávací programy ve všech předmětech. Vyučující pravidelně měsíčně písemně 
hodnotili výsledky své práce s integrovanými žáky, v závěru školního roku zpracovali hodnocení své 
práce, zhodnotili pozitiva i negativa integrace , používané metody a vytvořili úkoly pro příští období. 
 
 Pro žáky dočasně opožděné ve výuce byly zřízeny doučovací skupiny. Doučování 
navštěvoval žák vždy po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. 
 

ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY      
 

pracovníci k 30.6.2005 
fyzické osoby 

k 30.6.2005 
přepočtení 

k 30.6.2006 
fyzické osoby 

k 30.6.2006 
přepočtení 

učitelé 39 38,833 37 35,961 
vychovatelky + PA 4 3,858 4 3,589 
THP 2 2 2 2 
ŠJ 9 8,125 9 7,375 
ostatní 9 7,374 8 7,941 

 
  pracovníků celkem                           61 
   z toho muži      7 
             ženy               54 
 
kvalifikace pedagogických pracovníků : -  
 

 kvalifikovaní  + % vyjád ření nekvalifikovaní  + % vyjád ření 
I.stupeň 14 ( 93,33 % ) 1 ( 6,66 % ) 
II.stupeň 21 ( 100 % ) 0 
speciální třídy 2 ( 100 % ) 0 
pedagogičtí asistenti 2 ( 100 % ) 0 
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 Nekvalifikovaný pracovník dokončil 4. rok studia na Pedagogické fakultě. 
 
 Vedení školy tvořila ředitelka školy, statutární zástupce ředitelky školy a zástupkyně ředitelky 
školy. 
 
            Ve školním roce 2006/2007 došlo k personální změnám. Od začátku školního roku byla z 
důvodu rizikového těhotenství v pracovní neschopnosti paní učitelka. Na její místo byla přijata 
kvalifikovaná učitelka 2.stupně – důchodkyně ( 68,58 % úvazku ) a nekvalifikovaná paní učitelka se 
státní zkouškou z anglického jazyka na výuku 7 hodin angličtiny ( 31,43 % úvazku ). V říjnu 2006 
dlouhodobě onemocněla vyučující 1.stupně, na její místo byla přijata kvalifikovaná učitelka 1.stupně – 
důchodkyně. V červnu 2007 onemocněla paní učitelka 3.třídy, na její místo byla přijata kvalifikovaná 
učitelka 1.stupně – důchodkyně. 
 

Ve školním roce 2006/2007 mimo již zmíněné zástupy pracovala na škole 1 důchodkyně jako  
pedagogický asistent ( 50 % úvazku ). 
 

Na škole pracovalo 12 dojíždějících učitelů, což je 32,43 % . 2 pedagogové dojížděli 
z Českých Budějovic, 3 z Hluboké, 4 z Dolního Bukovska, 1 ze Ševětína a 2 z blízkého okolí Týna. 
 

Tradiční potíže měla škola se zajištěním potřebného počtu aprobovaných angličtinářů pro 
2.stupeň ZŠ. Výuka anglického jazyka byla proto přidělena paní učitelce ze speciálních tříd, která 
týdně odučila 10 hodin AJ na ZŠ. Učitelé základní školy vyučovali ve speciálních třídách některé 
předměty ( VV, PŘ, D , F, CH, rýsování). Dobře se podařilo zajistit aprobovanost výuky.  
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků :  
 

 do 30 let do 40 let do 50 let  do 60 let Nad 60 let průměr 
 učitelé 3 10 12 10 3 45,41 
vychovatelky 0 0 1 2 1 56 

 
 
  PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 

 
Ve školním roce 2006/2007 se vyučovalo podle schválených učebních programů: 

 
1. Základní škola -  č.j. 16 847/96 – 2   2. ZVŠ – číslo  - č.j. 22980/97 - 22 
výuka probíhala ve všech třídách       výuka probíhala ve dvou speciálních třídách  
všech ročníků ZŠ     ( 6. – 9. ročník ) 
 
 Při sestavování učebních plánů a při výběru učebnic bylo spolupracováno se spádovou 
málotřídní školou v Žimuticích a Kostelci. 
 
1.stupeň - celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům 

 

předmět 1.r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 
český jazyk 9 10 8 7 7 
matematika 4 5 5 5 5 
prvouka 2 2 3 - - 
přírodověda - - - 
vlastivěda - - - 

3 4 

hudební výchova 1 1 1 1 1 
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 
pracovní činnosti 1 1 1 1 1 
tělesná výchova 2 2 2 2 2 
cizí jazyk - - 3 4 4 

c e l k e m 20 22 24 25 26 
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2.stupeň - celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům   
 

předmět 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 
český jazyk 5 4 5 4,5 
matematika 5 4 5 4,5 
cizí jazyk 3 3 4 3 
občanská výchova 1 1 1 1 
zeměpis 2 2 1 2 
přírodopis 2 1 2 2 
dějepis 2 2 2 2 
fyzika 1 2 2 2 
chemie   2 2 
tělesná výchova 2 2 2 2 
výtvarná výchova 2 2 1 1 
hudební výchova 1 1 1 1 
pracovní činnosti 1 1 1 1 
rodinná výchova 1 1 1 1 
volitelný předmět 1 3 2 2 

c e l k e m 29 29 32 31 

 
2.stupeň – speciální třídy celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům : 
 

předmět 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 
český  jazyk 6 5 5 5 
anglický jazyk    1 
matematika 5 5 5 5 
přírodověda 1    
vlastivěda 1    
občanská výchova  1 1 1 
zeměpis  2 1 1 
přírodopis  2 2 1 
dějepis  1 1 1 
fyzika  1 1 1 
rýsování   1 1 
tělesná výchova 3 3 3 3 
výtvarná výchova 1 1 1 1 
hudební výchova 1 1 1 1 
pracovní činnosti 6 6 6 6 
řečová výchova 1    
doplňková hodina 1 1 1 1 
chemie    1 

c e l k e m 26 29 28 30 

 
Nepovinné předměty : 
 
Ve školním roce 2006/2007 se na škole vyučovaly 2 nepovinné předměty na 1.stupni ZŠ, 1 nepovinný 
předmět v 1. – 7.třídách. Pohybové hry navštěvovalo 15 žáků 4. a 5.tříd, sborový zpěv 16 žáků 4. a 
5.tříd a náboženství 29 žáků 1. – 7.tříd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Volitelné předměty  : 
 
 Žákům bylo nabídnuto sedm povinně volitelných předmětů. Podle zájmu dětí byly otevřeny a 
vyučovány : ( stavy k 30.6.2007 )  
 

předmět ročník oddělení počet žáků 
cvičení z přírodopisu 6. 2 43 
informatika 7. 3 46 
 8. 2 26 
 9. 2 21 
technické činnosti 7. 1 11 
 8. 1 16 
 9. 1 14 
sportovní hry 7. 1 18 
 8. 1 15 
 9. 1 11 
domácnost 7. 1 14 
 8. 1 15 
 9. 1 13 
cvičení z ČJ 7. 1 22 

 
7.třída – žáci, kteří si vybrali domácnost a sportovní hry, měli jako 3.hodinu volitelného předmětu 
 1 hodinu informatiky. Žáci, kteří si vybrali informatiku a technické činnosti, měli jako 
 3.hodinu volitelného předmětu cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky  
 ( v pololetí se skupiny vystřídaly ) 
 

Velký zájem je především o výuku informatiky. V roce 1995 byla  vybudována první učebna 
informatiky. Byla 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 PC. Během školního roku mohli žáci při výuce používat 26 PC. V roce 2003 se 
nám podařilo provést připojení na internet do všech tříd a kabinetů v polovině budovy. V roce 2004 
jsme připojení dokončili v celé budově. V současné době mají vyučující k dispozici v každém kabinetě 
počítač připojený na síť a internet a mají možnost využít přenosný laptop s dataprojektorem. Velkým 
problémem je ale zastaralost počítačů a většinou již nevyhovující parametry. 
 

Na škole ve školním roce 2006/2007 pracovalo 1 oddělení ZTV , do něhož bylo na 
doporučení pediatrů zařazeno13 žáků.  
 

Během celého školního roku se všichni pedagogové zapojili do tvorby ŠVP, podle něhož se 
na škole bude pracovat v 1. a 6.ročnících od září 2007. 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
 

Klasifikace žáků proběhla podle klasifikačního řádu .  
průměry jednotlivých tříd : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Žádný  integrovaný žák nebyl na žádost rodičů na konci školního roku hodnocen slovně.  
 
 
počet vyznamenání k 30.6.2007 :                                               počet propadajících k 30.6.2007 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
počet vyznamenání na konci školního roku : 280 tj 49,03 %.    
 
Počet propadajících po opravných zkouškách : 9  tj. 1,64%    
 
        Do primy se hlásilo 15 žáků 5.tříd, tj. 24,6 % žáků 5.tříd. Všichni byli přijati. 2 žáci 5.tříd odcházejí 
do sportovní třídy na ZŠ Malá Strana. 
 
Z 9.tříd odešlo : 
 
do studijních oborů s maturitou     41 žáků 
do bezmaturitních studijních oborů žáků   21 žáků 
 
Žádný žák 9.třídy neodešel přímo do praxe. 

třída 1.pololetí 2.pololetí  
6.A 2,035 2,160 
6.B 1,762 1,928 
6.Z – ST 2,563 2,875 
7.A 1,965 2,022 
7.B 1,729 1,742 
7.C 1,421 1,421 
7.Z – ST 2,091 2,295 
8.A 1,821 1,864 
8.B 1,880 1,958 
8.C 1,622 1,697 
8.Z – ST 1,848 2,085 
9.A 1,771 1,814 
9.B 1,814 1,783 
9.C 2,121 2,151 
9.Z - ST 1,766 1,942 

Třída 1.pololetí  2.pololetí  
1.A 1,026 1,075 
1.B 1,065 1,124 
2.A 1,065 1,148 
2.B 1,072 1,093 
3.A 1,150 1,230 
3.B 1,402 1,488 
3.C 1,150 1,220 
4.A 1,454 1,409 
4.B 1,404 1,439 
4.C 1,461 1,667 
5.A 1,483 1,524 
5.B 1,361 1,389 
5.C 1,489 1,478 

ročník vyznamenání 
1.p.r. 42 
2.p.r. 46 
3.p.r. 58 
4.p.r. 33 
5.p.r. 34 
6.p.r. 10 
7.p.r. 16 
8.p.r. 22 
9.p.r. 17 

8.p.r. ST 1 
9.p.r. ST 1 

ročník propadající 
6.p.r. 3 
7.p.r. 1 
8.p.r. 3 
9.p.r. 1 

9.p.r. ST 1  
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Z nižších ročníků ( 8.ročník ) ukončilo povinnou školní docházku 5 žáků. Všichni se přihlásili ke studiu 
na bezmaturitní obory, žádný neodešel přímo do praxe.  
Ve speciálních třídách ukončili povinnou školní docházku 3 žáci 9.tříd a 1 žák 8.třídy, všichni se 
přihlásili do učebních oborů. 

KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY  
 

             V letošním školním roce se zvýšil počet neomluvených hodin. 
 
Neomluvené hodiny :  
 

šk.rok 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
hodin 1 890 696 97 62 56 338 441 1168 357 109 151 372 

 
Počet neomluvených hodin a záškoláků na škole : 
 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 
celkem - hodiny 0 0 0 1 0 171 67 100 37 
žáci –ZŠ – hodin 0 0 0 1 0 117 14 57 27 
žáci –ST - hodin      54 53 43 10 
celkem - žáci 0 0 0 1 0 5 5 9 6 

 
 Na škole stoupá počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Největší počet 
záškoláků byl v 8.ročníku. Spolupráce s rodinami těchto žáků téměř neexistuje. Z celkového počtu 
neomluvených hodin je 160 neomluvených hodin u žáků speciálních tříd, t.j.43%  
Největší počet neomluvených zameškaných hodin má žák 6.ročníku ZŠ – 109.  Jeho neomluvená 
absence byla řešena přestupkovou komisí v listopadu 2006 a dubnu 2007. Přestože je velmi dobrá  
spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí při MÚ v Týně nad Vltavou, výsledky společných 
postupů a jednání se u většiny rodičů těchto žáků míjejí účinkem.   
 
V obou pololetích školního roku 2006 – 2007 byla udělena snížená známka z chování : 
 

 I.st.  II. st.  spec.t ř. celkem  % 
2.stupeň 5 15 6 26 4,76 
3.stupeň 0 7 13 31 5,67 

 
Počet žáků se sníženou známkou z chování na škole : 
 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. ST 
žáků 0 1 0 3 2 3 1 7 8 10 

 
Během školního roku 2006/2007 bylo uděleno i 256 pochval třídního učitele a ředitele školy ( 1.stupeň 
157, 2.stupeň 97, speciální třídy 2 ), tj. 46,8%. Pochvaly za mimořádné úspěchy obdrželi žáci na 
vysvědčení, ostatním žákům byla udělena pochvala do žákovské knížky či předán pochvalný list. Tři 
žáci 9.třídy obdrželi při příležitosti slavnostního předávání vysvědčení na MÚ k pochvale i věcný dar.  

 
 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE  

A – TESTOVÁNÍ  
Ve školním roce proběhlo několik zjišťování znalostí a dovedností žáků, provedených firmami: 
 

SCIO ČJ 5.C; M 5.A, B;  
ČJ 9.B;  M 9.A   
Všeb přehled 8.C  

CERMAT 
 

ČJ 5.A,B,C;  9.A,B,C 
M 5.A,B,C; 9.A,B,C 
Všeb přehled  5.A,B,C;9.A,B,C 
 

KALIBRO ČJ 9.A,B,C 
M 9.A,B,C 
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B – PROJEKTY  
Na škole probíhala řada projektů republikových - Zdravé zuby, projekt MV Jak to vidím já, projekt 
civilní ochrany v rámci evropského programu INTERREG IIIC, projekt MV AJAX, projekt Ozon,  
projekt Čas proměn. Škola je zapojena do ekologického projektu M.R.K.E.V. Probíhaly i projekty 
třídní, ročníkové a celoškolní. Všechny projekty směřovaly k činnostnímu učení. V květnu 2007 byly 
uskutečněny 2 celoškolní projektové dny. Žáci si vybrali některé z vyhlášených projektů . 
 
1. stupeň :          2.stupeň : 
 - BESIP       - Chemie v kuchyni 
 - Jsem účastníkem silničního provozu  - Žij zdravě 
 - Jarní příroda     - Kam na výlet ? – čísla a číslice 
 - Život dříve a dnes    - Řecká a římská mytologie 
 - Dobrodružství kapky Katky   - Magické čtverce 
 - Jaro      - Můj v našem městě ( NJ ) 
 - Poznáváme svět    - Po stopách historie Týna 
 - Zvířata kolem nás    - Zpracování mléka – výroba másla 
 - Les – přítel člověka    - Modern people ( AJ ) 
 - Poznej svůj kraj    - Jak se dělá časopis 
 - Můj domov     - Známe se ? 
 - Vesmír     - Hladomor ve světě 
 - Plavba lodí     - Světem hudebních nástrojů 
 - Zdravá výživa     - Tradiční všestrannost 
 - Háčkovaná očka    - Jak fungují naše smysly 
       - Malá encyklopedie fotografa 
        
Škola patřila mezi 25 cílových základních škol, které se zapojily do ověřování projektu „ Podpora 
tvorby a zavedení ŠVP s komponentou ekonomické gramotnosti. „  
 
C – DUHOVÁ DÍLNA 
Prostory  Duhové dílny sloužící k rozvoji výtvarného cítění a talentu žáků  jsou celoročně využívány 
všemi žáky při hodinách výtvarné výchovy, často zde pracují i děti školní družiny. 
 
D – DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
V rámci dopravní výchovy škola využila grantu odboru dopravy a SH Jihočeského kraje, 
v němž získala finanční příspěvek na dopravu žáků na výcvik dopravní výchovy na dopravním hřišti 
v Českých Budějovicích. Byly uskutečněny výcvikové zájezdy žáků 1.stupně, žáci 4.tříd pak na 
dopravním hřišti v Českých Budějovicích skládali praktické a teoretické testy z dopravní výchovy a 
získali cyklo průkaz. Také žáci 5.tříd se zúčastnili praktického výcviku a zhlédli naučné video. Cesta 
na dopravní hřiště byla dětem hrazena z Nadačního fondu školy. V dubnu 2007 byl škole přiznám 
další grant odboru dopravy ve výši 3.500 Kč, který bude využit ve školním roce 2007/2008. 
 
E – ZÁJMOVÉ KROUŽKY  
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 10 kroužků pod vedením pedagogických pracovníků. 
 

kroužek  Vedoucí  třídy  počet ž. 

dyslektický I. Suchanová 1. 12 
francouzský jazyk Nýdlová 8. – 9. 9 
odbíjená dívky Koberová 6. – 9. 19 

výtvarný Míková 3 10 
pohybové hry Werbynská 1. 11 
malá kopaná Kainzinger 8. - 9. 18 
košíková Mikeska 8. – 9. 12 
španělský jazyk Vávrová 7. – 9. 25 
zdravotnický   Duroňová 4. 8 
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F – INTERNET 
 Každé středeční odpoledne mají žáci volný přístup do počítačové učebny, kde za dozoru 
vyučujících pracují s počítači a mohou používat Internet.  
 
G – ŠKOLNÍ ČASOPIS 
 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. 

 
H – POHYBOVÉ AKTIVITY 
 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.  
 Žáci 7.tříd se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl v  březnu na horské 
boudě Slovanka v Krkonoších . Zúčastnilo se ho 37 žáků. Každému z nich poskytlo SRPDŠ finanční 
příspěvek 150 Kč a z prostředků MÚ přispěla každému škola 100 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. 
Paní učitelky v pavilonech žáků 1.a 2.tříd namalovaly na chodby skákací panáky, které žáci využívají 
o přestávkách. V budově na Vinařického náměstí byl do volné učebny umístěn tenisový stůl, děti 
o přestávkách hrají stolní tenis. 

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Počet členů je 95. 
 

I – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Pozornost je věnována také výtvarné výchově. V jejím rámci se žáci zúčastnili řady soutěží -

Za humny města ( vyhlášeno MZ ), Malování s čokoládovou hvězdičkou radosti ( Nestle ), soutěže 
Auto roku ( Car Communication ), Mé toulky za zvěří (Českomoravská myslivecká jednota ) ,Požární 
ochrana očima dětí ( SHČMS ) a řady dalších. Žáci se zúčastnili několika velmi zdařilých výstav, které 
organizovala MG i městské muzeum a v rámci seznamování se s odlišnými kulturami si prohlédli 
výstavu afrického umění v AJG v Českých Budějovicích. Několik výtvarných výstav uskutečnili naši 
žáci ve škole.  
V rámci zpestření hodin VV  se žáci mohli zúčastnit vyučování v prostorách AJG v Hluboké nad 
Vltavou, kde si vyzkoušeli nové metody a postupy ve výtvarném vyjadřování. 
 
J – KULTURA 
Kulturní a vzdělávací akce, které proběhly, měly dobrou úroveň. V této oblasti spolupracujeme  
s Městským kulturním střediskem. Žáci školy se zúčastnili řady výchovných pořadů , divadelních 
představení, přednášek, besed, zhlédli filmové představení. Většina sjednaných pořadů měla velmi 
dobrou profesionální úroveň. 
  Žáci školy se podíleli na kulturním životě Týna nad Vltavou. Děti 1.tříd svým kulturním 
pořadem vítaly nové občánky na MÚ, děti 3.C připravily pro své spolužáky z 1. a 2.tříd a děti z MŠ 
divadelní pohádku. Žáci 1.tříd přivítali předškoláky se svými učitelkami a seznámili je s prostředím své 
budoucí školy a potom navštívili MŠ. 
Žáci 4. a 5.tříd si připravili vánoční kulturní pásmo, které předvedli rodičům i hostům pod vánočním 
stromkem na náměstí v Týně nad Vltavou. 
 
K – ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA 

Ve škole je žákovská knihovna, která obsahuje více než 3.200 výtisků, 2700 knih je 
v knihovně v budově Hlinecká, přes 500 výtisků v knihovně umístěné v budově na Vinařického 
náměstí. Půjčuje se pravidelně 5 x týdně, zájem o knížky je velký.V letošním školním roce bylo 
uskutečněno 636 výpůjček. 
 
 
L – HELPÍK 
 V rámci přípravy žáků na poskytnutí 1.pomoci se škola zapojila do zdravotní výchovné  
soutěže HELPÍKŮV POHÁR. Soutěž je tématicky určena žákům 5.tříd ZŠ. Ti se učí pod vedením 
paní učitelky a profesionálů – záchranářů zdravotnických záchranných služeb - přispět svými 
dovednostmi k záchraně lidského života. Žáci naší školy obsadili v krajském kole 2., 3. a 4.místo,  
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republikového kola se nezúčastnili pro organizační náročnost. Soutěž se konala v Jeseníku, doprava 
nebyla organizátorem zajištěna. 
 
M – PROTIDROGOVÁ PREVENCE  
Na škole byl v dubu 1998 vypracován minimální preventivní program Škola bez drog, který je 
každoročně aktualizován. S ním i jeho cíli byli seznámeni vyučující, výbor SRPDŠ i rodiče žáků. 
V rámci minimálního preventivního programu byl uskutečněn monitoring ve třídách 2.stupně ZŠ. 
Následoval rozbor výsledků pro pedagogy a rodiče žáků, který vedl okresní metodik školní 
protidrogové prevence Mgr. Pavel Vácha. Jako pokračování monitoringu proběhly v jednotlivých 
třídách 2.stupně besedy doplněné o problematiku šikany. Bylo provedeno mapování formou 
dotazníků, následoval rozbor situace s ŠPK a ředitelkou školy. 
Škola vypracovala žádost o grant na program protidrogové prevence, byla jí přiznána částka 
10.000 Kč. 
V rámci protidrogové prevence proběhla řada besed. Mgr Zíta připravil besedu „ Kouření „ pro žáky 
4. a 5.tříd a besedu „ Životní styl „ pro žáky 9.tříd. 
Pan Vaňous, příslušník Policie ČR, besedoval se žáky 9.tříd na téma „ Trestná činnost mládeže „. 
Pro žáky 9.tříd byla uskutečněna řada besed se zaměstnanci MÚ na témata Ochrana před 
nebezpečnými látkami, Práce odboru sociálních věcí a protidrogového a romského koordinátora, 
Práce matriky a dokumentace. 
V lednu se uskutečnil pro žáky 6. – 9.ročníku protidrogový hudební pořad Na rovinu.  
Škola se zapojila do Malé policejní akademie. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů je 
členem protidrogové komise při MÚ v Týně nad Vltavou a spolupracoval při tvorbě Protidrogové 
strategie města. 
Školní metodik prevence sociálně patologických jevů připravil informační letáky pro rodiče žáků 
jednotlivých tříd na téma protidrogové prevence. 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. 
 
N – MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 Na škole proběhla v rámci projektu civilní ochrany soutěž žáků 8.tříd za účasti pozorovatelů 
zástupců krajských orgánů Policie, hasičů a záchranné služby a za účasti zástupců jiných základních 
škol.  
Pro žáky 8.tříd byla uskutečněna beseda s praktickou ukázkou na téma „ Ochrana před toxickými 
látkami, kterou provedli příslušníci vojenského útvaru Bechyně. 
Na samý závěr školního roku měli žáci 5. – 9.tříd jedinečnou možnost spatřit na vlastní oči vojenskou 
techniku. Na školní hřiště přijeli příslušníci velitelské roty a praporního obvaziště z VÚ Bechyně. Na 
šesti stanovištích si děti prohlédly zbraně, vyzkoušely si oblečení a běh v protichemickém obleku, 
prohlédly si výbavu potápěčů, zdravotnický materiál včetně sanity,  vyzkoušely si použití různé 
obvazové techniky, nacvičovaly poskytování první pomoci a transport raněného, vyzkoušely některé 
spojovací prostředky a vojenská vozidla.  
 
O – SPOLUPRÁCE S MĚSTKÝMI ORGANIZACEMI 
 Velmi dobrá je spolupráce školy se zřizovatelem. Ředitelka školy je členkou Rady města, 
předsedkyní školské komise, školní metodik prevence členem městské protidrogové komise, vedoucí 
vychovatelka členkou školské komise. Žáci školy se aktivně účastnili akcí pořádaných městem – 
Elektro win, Vltava tour. 
 Dá se konstatovat, že velmi dobrá spolupráce je s Městskou galerií U Zlatého slunce, 
Městským muzeem, Městským kinem, ZUŠ, Městskou knihovnou, kam chodí žáci jednotlivých tříd na 
exkurze a besedy, oddělením kultury při MÚ, Informačním centrem a příspěvkovými organizacemi 
města ZUŠ a Domem dětí. Ten má ve škole vyčleněnu nástěnku na informace pro děti, většina 
sportovních kroužků Domu dětí probíhá v tělocvičnách naší školy. Daří se i spolupráce s občanským 
sdružením Stanice Pomoc přírodě a obecně prospěšnou společností Domov sv.Anežky. 
 
P – ŠKOLNÍ AKCE 

a) sportovní - v 1. a 2.ročnících proběhly různé sportovní soutěže mezi třídami zaměřené na 
obratnost a pohotovost,  v 3.- 5. ročnících školní kolo lehkoatletické olympiády a soutěže v míčových 
hrách, v 6. - 9. ročnících vánoční turnaj ve vybíjené, volejbalu, malé kopané a stolním tenise. 
Uskutečnilo se bruslení žáků na zimním stadiónu ve Veselí nad Lužnicí, které proběhlo v každém 
ročníku 1x. Byla uskutečněna řada sportovních turnajů mezi třídami  - malá kopaná, basketbal, 
odbíjená, stolní tenis, přehazovaná – i turnaje mimoškolní -  Mc Donald cup a Coca cola cup. 
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 b) na škole proběhla řada akcí - dětský karneval, Drakiáda, vánoční besídky, besídky ke Dni 
matek, Barevný týden a mnoho dalších.   
 
R – EXKURZE 
 Pro žáky byly uspořádány různé exkurze - planetárium, chráněná dílna, meteorologická 
stanice, JETE, vodní elektrárna, čistička odpadních vod, plavba lodí po Vltavě, městské muzeum, 
městská knihovna, Mořský svět, Národní muzeum  a ZOO v Praze, Muzeum historických vozidel 
v Pořežanech, přehrada v Hněvkovicích, stříbrné doly v Kutné hoře, Muzeum voskových figur 
v Českém Krumlově, indiánská vesnice, řada týnských podniků. Pro žáky 4. a 5.tříd připravili členové 
Hasičského záchranného sboru v Týně nad Vltavou ukázku hasičské techniky. 
Žáci 9.tříd se zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo, dopravu zaplatila škola z Nadačního fondu školy. 
 
S – PITNÝ REŽIM 
 Ve škole je dbáno na dodržování pitného režimu. O přestávkách mají žáci možnost zakoupit 
si mléčné nápoje a džusy. Ve vstupní hale jsou zabudovány 2 automaty - 1 na chlazené nápoje a 1 
na nápoje teplé. Škola se zapojila do akce Školní mléko, které využilo 130 žáků 1. až 5.tříd.      
 
T – HUMANITÁRNÍ POMOC 
 Žáci 4. a 5.tříd se zúčastnili akce DD v Týně nad Vltavou Jak se žije lidem s handicapem. Zde 
si vyzkoušeli jízdu na vozíku pro tělesně postižené, malování bez rukou, dorozumívání beze slov. 
Naučili se tak vcítit se do života handicapovaných lidí. 
 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH  
 
 Vyučující a žáci školy se zúčastnili řady soutěží a olympiád .Na škole proběhly různé 
mezitřídní soutěže , uskutečnila se i řada městských soutěží. Byla uskutečněna školní kola olympiád 
v matematice ( 9 soutěžících ), Pythagoriáda ( 40 žáků 6. a 7.tříd ), přírodopise ( 40 žáků ), Klokan 
( 233 žáků 2. – 9.tříd ), olympiády v českém jazyce ( 41 žáků ), německém jazyce ( 11 žáků ), 
anglickém jazyce ( 11 žáků ), dějepise ( 16 žáků ), astronomická olympiáda ( 38 žáků ), přírodovědný 
Klokan ( 40 žáků ). Do školních kol olympiád se zapojilo 479 soutěžících. 10 žáků 8. – 9. tříd se 
účastnilo matematického korespondenčního semináře. 
 
nejlepší umístění v okresních kolech soutěží a olympiád : 
basketbal dívky    1.místo 
Mladý zahrádkář   2. + 2. + 3. + 3.místo 
atletický čtyřboj – starší žákyně  2.místo 
Pohár rozhlasu – starší žákyně   3.místo 
Pohár rozhlasu – mladší žákyně  3.místo 
odbíjená  3+3  6.-7 tříd   3. místo 
matematická olympiáda    4.místo 
Pohár rozhlasu – starší žáci  5.místo 
atletický čtyřboj – starší žáci  5.místo 
florbal chlapci    5.místo 
stolní tenis – chlapci   6.místo 
Pohár rozhlasu – mladší žáci  7.místo 
soutěž Mladých zdravotníků            10.místo 
Olympiáda z ČJ              10.místo 
Olympiáda z dějepisu             16.místo 
 
umístění v krajských kolech soutěží a olympiád : 
Helpíkův pohár     2. + 3. + 4.místo 
 
umístění v národním soutěží a olympiád: 
Mladý zahrádkář   22.místo + 25.místo  
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ÚDAJE O ÚRAZECH 
 

Vývoj úrazovosti žáků:   
 

200/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
60 56 50 54 61 60 65 

 
 Ve školním roce 2006/2007 došlo k 65 úrazům žáků, tedy o 4 úrazy více než v minulém 
školním roce. 47 jich bylo v budově na Hlineckém sídlišti, 18 v budově na Vinařického náměstí. Žádný 
z nich nebyl vážnějšího charakteru. Největší počet úrazů se stal při sportovních činnostech ( hodiny 
TV, kroužky ) – 35 a o přestávkách - 11 Registrovaných úrazů bylo 11. Vyplacená částka za 
odškodnění bolestného činila 20.700 Kč. 
 
 
Počty úrazů podle ročníků:  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ST ŠD 
0 3 0 9 9 8 11 10 12 3 1 

 
 

Vývoj úrazovosti zaměstnanců:  
 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
2 0 2 0 5 1 0 

 
 
Ve školním roce 2006 – 2007 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu zaměstnance. 
  

 
ÚDAJE O ŠKOLNÍ DRUŽIN Ě 

 
 Ve škole pracovala 4 oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 98 žáků. Žáci všech 
oddělení mají k dispozici vlastní prostory. Jednotlivá oddělení ŠD pracovala podle plánu. Výchovná 
činnost byla zaměřena především na rekreaci a relaxaci, děti se však také mnohému naučily. 
Součástí všech výchovných činností byl celoroční projekt Zásady slušného chování. Jednotlivé 
činnosti se vzájemně prolínaly. Děti vyráběly dárečky pro budoucí prvňáčky, pro maminky, pro 
důchodce. Ve škole se pořádaly výstavy z prací žáků. Velmi dobrá byla spolupráce s knihovnou, 
muzeem, kulturním střediskem. Všechna oddělení ŠD uskutečnila řadu akcí – exkurze (  městské 
muzeum ), sportovní soutěže mezi odděleními, karneval, besídky, soutěže ( ŠD hledá Superstar ). 
I v letošním školním roce byly uskutečněny Dny otevřených dveří. 
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 byl vybírán poplatek ve výši 60 Kč. Školní družina je 
bezplatně otevřena i dojíždějícím žákům, kteří zde tráví dobu od příjezdu autobusu do začátku 
školního vyučování.  
 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. 

 
  
 
 ÚDAJE O ŠKOLNÍ JÍDELN Ě 

 
Ve školním roce 2006/2007 bylo přihlášených strávníků 517, z toho 447 žáků a 70 dospělých.  
Podle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, byli žáci rozděleni podle věku do tří kategorií. 
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počet vydaných obědů :  
 

měsíc  I.kat.  II.kat.  III.kat. zam ěstnanci  průměr 
IX 2 948 3 148   991 1 261 433 
X 3 319 3 434 1 154 1 208 456 
XI 3 528 3 579 1 088 1 264 450 
XII 2 719 2 688    905   943 453 
I 3 571 3 480 1 169 1 262 452 
II 2 293 2 205    692   825 430 
III 3 562 3 444  1 144 1 323 431 
IV 3 037 3 030     892 1 087 447 
V 3 310 3 241    974 1 209 437 
VI 3 236 3 045    926 1 225 402 

  
 Obědy se vaří v budově ZŠ Hlinecká, v budově školy na Vinařického náměstí je výdejna, 

kam se obědy dovážejí. Dovoz zajišťuje škola, platí jej z prostředků města. 
 

 
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S RODI ČI 

 
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 ). Ve školním roce 2006/2007 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. 

 
 
ÚDAJE O PRÁCI ŠKOLSKÉ RADY 

 
 Od 1.9.2005 začala pracovat školská rada. Má 12 členů. Zástupci zákonných zástupců žáků 
a pedagogů vyšli z voleb, které proběhly v květnu roku 2005. Předsedou školské rady byl na 
zahajovací schůzi zvolen Mgr.Karel Hájek, starosta města, zástupce zřizovatele, místopředsedkyní  
Ing.Pavlína Píhová, zástupce zákonných zástupců žáků. 
 V průběhu školního roku 2006/2007 se uskutečnila 3 zasedání školské rady, všech se jako 
host účastnila ředitelka školy. 
 
 

ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu. 
Vzdělávání v oblasti cizích jazyků se účastnili 4 pedagogové, 3 se vzdělávali v anglickém jazyce, 1 
v jazyce francouzském. 
ICT  školení úrovně  Z  absolvovalo 4 

P0 absolvovalo 3 
P1 absolvovalo 6 
P2 absolvovalo 11 pedagogů 

RVP pro základní vzdělávání do praxe – vyškoleni 2 koordinátoři 
RVP – Tvoříme osnovy – 9 pedagogů 
21 pedagogických pracovníků se zúčastnilo 37 vzdělávacích akcí, které pořádalo MŠMT, SSŠ, 
NIDV a PC. Všechny akce měly akreditaci MŠMT.  
Ředitelka školy absolvovala modulový vzdělávací program výchovného a kariérového poradenství a 
získala způsobilost pracovat v Learning Management Systému. 
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Pro pedagogické pracovníky školy byl uspořádán vzdělávací poznávací zájezd do Anglie.  
Samostudium bylo zaměřeno na prostudování RVP – metody a formy práce, nové zákony a vyhlášky 
a na odborné vzdělávání podle aprobací. 
 
  

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO 
 
 Škola získala certifikační osvědčení od MŠMT k provádění školení v rámci SIPVZ –informační 
gramotnost úrovně Z , P0 a P1 - tabulkové kalkulátory. 
Celkem bylo realizováno 5 kurzů, 2 s náplní Z , 1 s náplní úvodního modulu P0 a 2 s náplní tabulkové 
kalkulátory. Kurzů se zúčastnilo 43 pedagogů, z toho 12 z naší školy. K 31.12.2006 byl projekt 
ukončen. Od ledna 2003 je škola zapojena do Národního programu počítačové gramotnosti který je 
určen pro veřejnost.  
Ve škole probíhal dlouhodobý seminář pořádaný Krajským úřadem za podpory ESF určený pro 
veřejnost . 
 

 
ŘÍDÍCÍ PRÁCE 

 
 Při 26 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 ztížena přecházením do dvou budov, 
vzdálených 1 km.  
 
 Na škole se již devátý rok pravidelně schází  rada vedení, ve které pracují zástupci všech 
kategorií zaměstnanců školy. Rada pomáhá při řešení problémů a záměrů týkajících se školy. 
Společně byl promyšlen a sestaven systém odměňování. 
 
 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: 
 

 hospitace  kontroly  
ŘŠ 15 45 

statutární ZŘŠ  20 65 
ZŘŠ 13 35 

celkem 48 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

HODNOCENÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ROKU 2005/2006 
 
1. Pokračovat ve školení pedagogických pracovníkův oblasti ICT. Zajistit, aby většina   
    pedagogů absolvovala všechny 3 stupně. 
 splněno 
 
2. Pokračovat v zavádění nových forem práce, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost  
    žáků 
 splněno 
 
3. Doplnění a obnova informační techniky a její účelné využívání při výuce 
 splněno částečně 
 
4. Dokončit práce na ŠVP, který bude realizován od 1.9.2007 
 splněno 
 
5. Nadále zvyšovat počet úspěšných řešitelů školních kol soutěží a olympiád v kolech  
    okresních a vyšších. 
 splněno částečně 
 
6. Při výuce používat nové informační technologie 
 splněno 
 
7. Zlepšit zapojení žáků speciálních tříd do zájmových kroužků školy. 
 splněno částečně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 
 
1. Realizovat výuku v 1. a 6. ročníku podle ŠVP „Škola pro všechny“. 
 
2. Dle zkušeností doplňovat o nové poznatky osnovy vyšších ročníků ŠVP. 
 
3.    Pokračovat v zavádění nových forem práce, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost    
       žáků. 
 
4.    Doplňovat a obnovovat informační techniku, zajistit její účelné využívání. 
 
5.    Nadále zvyšovat počet úspěšných řešitelů školních kol soutěží a olympiád v kolech  
       okresních a vyšších. 

 
6.    Při výuce více využívat nové informační technologie. 

 
7. Zlepšit zapojení žáků speciálních tříd do zájmových kroužků školy a dalších aktivit školy. 

 
8.   Pokračovat v organizování projektových dnů 



 19 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍH KONTROL NA ŠKOLE  
 
datum                                           předmět kontroly                                                   výsledek 
 
inspek ční kontroly :     
 
22.5.2007 Oprávněnost a efektivnost využívání finančních prostředků státního  

rozpočtu poskytnutých školským zařízením zřizovaným obcemi nebo 
svazky obcí podle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v 
kontrolovaném období 
    nebyly shledány závady 

Zpráva o kontrole je uložena v ředitelně školy 
 
kontroly provedené KHS:  
 
30.10.2006 zákon č. 258/00 Sb. v platném znění v vyhl. č. 410/05 Sb., § 7 

                                                                                              
                                nebyly shledány závady 
 
3.5.2007 § 37 odst. 4, zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

§ 40 zák. č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 103 
zákona č. 262/2006 Sb., vyhl. č. 432/2003, nařízení vlády č. 
178/2001 ve znění pozdějších předpisů 
                                                     drobné nedostatky odstraněny 

Zprávy o kontrole jsou uloženy v ředitelně školy. 
 
 
kontroly provedené auditorem HACCP:  
 
2.5.2007   posouzení funkčnosti a účinnosti systému bezpečnosti¨ 
                                                    potravin – audit HACCP 
 
                                                                                                            drobné nedostatky odstraněny 
 
Zpráva o kontrole je uložena v ředitelně školy. 
 
 
kontroly provedené Finan čním ředitelstvím v Českých Bud ějovicích  
 
6.12.2006 dodržování cenových předpisů podle zákona č. 526/1990 Sb., o  

cenách v období od 1.9.2006 – dodržování maximálních cen a 
určených podmínek mléčných výrobků pro žáky 
      
     nebyly shledány závady 

Zpráva o kontrole je uložena v ředitelně školy 
 
 
kontroly provedené MÚ:  
 
24.4. – 4.5.2007                             veřejnosprávní kontrola 

 zákony 563/19991 Sb., 250/2000 Sb.  a 320/2001 Sb. 
    
      nebyly shledány závady 

Zpráva o kontrole je uložena v ředitelně školy. 
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  ZA ROK 2006  
 

a) příjmy  
 
- celkové příjmy       24 071 554,33 Kč  
1. poplatky od rodičů  - školné            51 800,00Kč 
                                 - stravné     1 750 904,30 Kč                        
2. příjmy z DČ                                                         253 011,00 Kč 
3. ostatní příjmy  - dotace KÚ               17 901 000,00 Kč      
   - dotace účelová 33245                                  73 700,00 Kč 
   - dotace hodina 7 UZ 33368        65 760,00 Kč 
   - dotace MÚ                      3 952 847,00 Kč 

- ostatní            5 312,60 Kč 
- úroky                   12 719,43 Kč 
- dotace – dopravní hřiště UZ 00091         4 500,00 Kč  

 
 
b) výdaje  
 
hrazené KÚ 
 
1. investiční výdaje                      0,00 Kč 
2. neinvestiční výdaje celkem     17 901 000,00 Kč 
    z toho :  - mzdy     12 699 000,00 Kč 
                  - OON            60 000,00 Kč 

- odvody, FKSP      4 703 515,00 Kč 
- učebnice a uč. pomůcky       151 729,20 Kč 
- ostatní provozní náklady       166 593,00 Kč 
- režijní náklady na stravné         19 190,30 Kč 
- pojištění           53 776,00 Kč 
- odvody za zdravotně postižené                             0,00 Kč 
- pomůcky pro integrované žáky                       9 879,50 Kč 
- DVPP bez mezd          37 317,00 Kč 

 
 
 
hrazené KÚ mimo rozpočet : 
1. účelová dotace 33245 vzdělávání SIPVZ           73 700,00 Kč 
2. účelová dotace 33368 hodina 7                 65 760,00 Kč 
3. účelová dotace 00091 dopravní hřiště                         4 500,00 Kč 
 
 
hrazené MÚ 
1. investiční výdaje v rozpočtu MÚ                      0,00 Kč 
2. investiční výdaje z vlastního fondu investic                     0,00 Kč 
3. neinvestiční výdaje celkem         5 944 646,57 Kč 
- z toho : - potraviny           1 715 470,15 Kč 

- materiál            660 361,55 Kč 
- el. energie            403 337,60 Kč 
- vodné             126 069,50 Kč 
- teplo          1 295 021,30 Kč 
- cestovné                          13 722,00 Kč 
- služby             416 168,87 Kč 
- OON               20 397,00 Kč 
- náklady na pojištění             27 477,00 Kč 
- ostatní náklady                         22 459,00 Kč 
- odpisy             756 891,00 Kč 
- údržba             325 801,60 Kč 
- náklady DČ            161 470,00 Kč 
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Rekapitulace  
 
Krajský úřad : 
 
přidělené finance             17 901 000,00 Kč 
vyčerpáno             17 901 000,00 Kč 
 
 
KÚ – účelové dotace : 
 
přidělené finance vzdělávání UZ 33245       73 700,00 Kč 
vyčerpáno              73 700,00 Kč 
přidělené finance hodina 7 UZ 33368           65 760,00 Kč 
vyčerpáno                          65 760,00 Kč 
přidělené finance hřiště UZ 00091       4 500,00 Kč 
vyčerpáno          4 500,00 Kč 
 
Městský úřad : 
 
přidělené finance               3 952 847,00 Kč 
vlastní tržby               1 820 736,33 Kč 
tržby DČ                  253 011,00 Kč 
celkem                6 026 594,33 Kč 
  
vyčerpáno               5 944 646,57 Kč 
 
 
hospodářský výsledek k rozdělení                          + 81 947,76 Kč 
z toho : 
- běžná činnost                -     9 593,24 Kč 
- DČ                +   91 541,00 Kč 
 
 
 
 
Zřizovatel schválil beze změn návrh vedení školy na rozdělení hospodářského výsledku školy. 
 
 
 
 

Mgr.Alena Studenovská 
      ředitelka školy 


