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VÝROČNÍ   ZPRÁVA  

 
 

o činnosti školy za školní rok 2007 - 2008 

 o hospodaření za rok 2007 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 29.09.2008 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne       8.10.2008 
 
 
 
 
        Mgr. Alena Studenovská 
               ředitelka školy  
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Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky 15/2005 Sb. tyto části : 
 
1. základní údaje o škole 
 1.1. údaje o škole 
 1.2. součásti školy 
 1.3. charakteristika školy 
 1.4. vývoj naplněnosti školy 
 1.5. vývoj počtu žáků 
 1.6. údaje o školské radě 
 1.7. údaje o SRPDŠ 
 1.8. technický stav budov 
 1.9. materiální zabezpečení 
2. přehled oborů vzdělávání 
 2.1. vzdělávací programy školy 
 2.2. učební plány 
 2.3. volitelné předměty 
 2.4. nepovinné předměty 
 2.5. údaje o žácích 
3. přehled pracovníků školy 
       3.1. zaměstnanci školy 
       3.2. kvalifikace pedagogických pracovníků 
       3.3. průměrný věk pedagogických pracovníků 
4. údaje o zápisu k povinné školní docházce a výsledcích přijímacího řízení 
       4.1. spádové obvody školy 
       4.2. údaje o zápisu k povinné školní docházce 
       4.3. údaje o přijímacím řízení 
5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 5.1. testování 
 5.2. prospěch tříd 
 5.3. počet vyznamenání a propadajících 
 5.4. údaje o výchovných opatřeních 
 5.5. údaje o neomluvené absenci 
 5.6. údaje o integrovaných žácích 
 5.7. projekty a projektové vyučování 
6. kontrolní a hospitační činnost 
 6.1. metodické orgány školy 
 6.2. rada vedení 
 6.3. kontrolní a hospitační činnost vedení školy 
7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 7.1. stanovené priority 
 7.2. pedagogické vzdělávání 
 7.3. individuální vzdělávání 
 7.4. společné školení učitelů 
 7.5. samostudium 
8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 8.1. kroužky 
 8.2. soutěže 
 8.3. výsledky soutěží a olympiád 
 8.4. individuální přínos k propagaci školy 
9. doplňky vzdělávání a výchovy 
 9.1. prevence sociálně patologických jevů 
 9.2. výchovné poradenství 
 9.3. pohybové aktivity 
 9.4. Duhová dílna 
 9.5. dopravní výchova 
 9.6. internet 
 9.7. školní časopis 
 9.8. kultura 
 9.9. žákovská knihovna 
 9.10. mimořádné události 
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 9.11. exkurze 
 9.12. další školní akce 
 9.13. pitný režim 
 9.14. humanitární výchova 
 9.15. údaje o školní družině 
 9.16. spolupráce s městskými organizacemi 
10. údaje o úrazech 
 10.1. vývoj úrazovosti žáků 
 10.2. počty úrazů podle ročníků 
 10.3. vývoj úrazovosti zaměstnanců 
11. údaje o školní jídelně 
 11.1. počet strávníků 
 11.2. počet vydaných obědů 
12. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
13. údaje o výsledcích dalších kontrol 
 13.1. veřejnosprávní – město Týn nad Vltavou 
 13.2. Krajská hygienická stanice 
 13.3.audit HACCP 
14. souhrnné údaje o hospodaření školy 

 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
1.1 údaje o škole 

 
název školy : Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká, okres České 

Budějovice 
zápis do školského rejstříku 27.03.1996 
poslední aktualizace : 01.09.2007 
IČO : 60077034 
IZO : 600057607 
sídlo školy   : Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou 
odloučené pracoviště : Vinařického náměstí 359, 375 01 Týn nad Vltavou 
právní forma : příspěvková organizace 
zřizovatel školy : město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 
ředitelka školy : Mgr.Alena Studenovská 
statutární zástupce ŘŠ : Karel Vála 
zástupkyně ŘŠ : Mgr.Zdeňka Hájková 
telefon : 385 731 440 
fax : 385 731 440 
e-mail  : a.studenovska@seznam.cz 

zshlinecka@volny.cz 
zdenahajkova@seznam.cz 

webové stránky : www.zshlinecka.cz 
předseda ŠR : Mgr.Karel Hájek 
 
1.2. součásti školy 
 
Škola sdružuje tyto součásti : 
 

Součást IZO 
základní škola  060 077 034 
školní družina 114 200 521 
školní jídelna 102 475 661 
školní jídelna – výdejna 150 076 606 
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1.3 charakteristika školy 
 

Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2.stupněm a 2 speciálními třídami. 
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, oddělení ŠD a výdejna obědů v budově na Vinařického náměstí.  
 
1.4. 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 
07/08 495 24 33 2 spec.třídy 

 
1.5. vývoj počtu žáků : 
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1.6. údaje o školské radě 
 
Od 1.9.2005 začala pracovat školská rada. Na základě rozhodnutí Rady města je 12-tičlenná. 
Předsedou školské rady byl na zahajovací schůzi zvolen Mgr.Karel Hájek, starosta města.  
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V červnu 2008 proběhly volby zákonných zástupců a pedagogů na další volební období.  
Členové školské rady : 
 

jmenovaní zřizovatelem volení zákonnými zástupci žáků volení pedagogy 
Mgr.Karel Hájek Klára Cvachová Karel Vála 
Pavel Tomší Martina Rečková Mgr.Zdenka Hájková 
Mgr.Jana Kučerová Mgr.Jiřina Koberová Mgr.Jiřina Řehořová 
Ing.Petr Rohlena Ing. Petr Werbynský Mgr.Josef Ťupa 

 
V průběhu školního roku 2007/2008 se uskutečnily 2 zasedání školské rady, obou se jako host 
účastnila ředitelka školy. 
 
1.7. údaje o SRPDŠ  
 
 Na škole pracuje SRPDŠ. Výbor složený ze zástupců tříd se schází 4 x ročně. Předsedou 
je pan Miroslav Beránek, účast členů výboru na jednáních je velmi dobrá. Jsou řešeny záměry školy 
i problémy, které se vyskytnou. SRPDŠ poskytuje škole finanční prostředky ( odměny při turnajích, 
soutěžích, Den dětí,  příspěvek na LVVZ ), stravovací komise SRPDŠ provádí v rámci svých 
kompetencí kontrolní činnost, dobře pracují členové výchovné komise SRPDŠ. 
 Ve školním roce 2007/2008 bylo v 1.ročnících uskutečněno 5 třídních schůzek, v ostatních 
ročnících pak 4 třídní schůzky. Účast rodičů na třídních schůzkách je velmi dobrá na 1.stupni, rodiče 
žáků 2.stupně se třídních schůzek zúčastňují v menším množství. 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.  
 
1.8. technický stav budov 

 
 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. 
V budově Hlinecká je na základě energetického auditu nutná výměna oken a provedení zateplení 
budovy. Ve školním roce 2007-2008 bylo Státním fondem životního prostředí ČR přiznána finanční 
podpora na její rekonstrukci, která začne v roce 2009. V budoucnosti je třeba počítat i s přestavbou 
výtahu. Budova na Hlineckém sídlišti vyžaduje částečnou rekonstrukci, celkový technický stav budovy 
na Vinařického náměstí je dobrý. 
Ve školním roce 2007 - 2008 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. 
V roce 2007 se uskutečnilo v budově Hlinecká měření polétavého azbestu. I výsledek toto měření byl 
pod stanovenou hygienickou normou. 
 
1.9. materiální zabezpečení 
 
 Fond učebnic je dostatečný a odpovídá vzdělávacím programům školy. Pro novější a 
modernější učebnice chybí větší objem finančních prostředků, který byl v letošním roce výrazně 
snížen. Obměna učebnic probíhá pomalu, závisí na finančních možnostech školy.  
 Vybavení učebními pomůckami je poměrně na dobré úrovni, nedostává se však modernější a 
výkonnější výpočetní techniky. V roce 1995 byla  vybudována první učebna informatiky. Byly v ní 
většinou darované počítače 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, 
takže během školního roku mohli žáci při výuce používat již 26 PC. V roce 2003 se nám podařilo 
provést připojení na internet do všech tříd a kabinetů v polovině budovy, o rok později jsme připojení 
dokončili v celé budově. V současné době je celá budova 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 s dataprojektory a možností připojení na internet pro využití 
výukových programů přímo ve třídě. V roce 2007 jsme uvedli do provozu učebnu s interaktivní tabulí. 
 Nutná je postupná výměna školního nábytku – žákovských lavic a židlí tak, aby odpovídaly 
hygienickým požadavkům. V každé z učeben jsou v současné době 2 výškově nastavitelné lavice. 
 Materiální vybavení školy je dobré. 



 6 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
2.1. vzdělávací programy školy 
 
1. Základní škola -  č.j. 16 847/96 – 2    
výuka probíhala ve všech třídách 2. – 5.ročníků ZŠ a ve všech třídách 7. – 9.ročníků ZŠ  
   
2. ZVŠ – č.j. 22980/97 – 22 
výuka probíhala ve dvou speciálních třídách v 7. – 9.ročníku 
 
3. Škola pro všechny – školní vzd ělávací program pro základní vzd ělávání 
výuka probíhala v 1. a 6. ročníku ZŠ 2.2. učební plány 
 
4. Škola pro všechny – školní vzd ělávací program pro základy vzd ělávání 
výuka probíhala v 6. ročníku speciálních tříd 
 
2.2. učební plány 
 
1.stupeň  

 

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 - - - 1 2 
vlastivěda - - - 2 2 
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 3 
cizí jazyk - - 3 4 4 

c e l k e m 20 22 24 25 27 

2.stupeň  
 

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

c e l k e m 28 29 32 28 
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2.stupeň  
 

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

c e l k e m 28 29 29 29 

 
2.3. volitelné předměty 
 
Žákům bylo nabídnuto sedm povinně volitelných předmětů. Podle zájmu dětí byly otevřeny a 
vyučovány  
 

předmět ročník oddělení počet žáků 
informatika 7. 1 17 
 8. 1 19 
 9. 2 27 
technické činnosti 7. 1 12 
 9. 1 13 
sportovní hry 7. 1 14 
 8. 1 20 
 9. 1 13 
domácnost 8  1 18 
 9. 1 13 
cvičení z ČJ 7. 2 42 
cvičení z M 7. 2 42 

 
2.4. nepovinné předměty 
 
Ve školním roce 2007/2008 se na škole vyučoval nepovinný předmět náboženství. Výuky se 
účastnilo 23 žáků. 
 
2.5 údaje o žácích  
 
Školní rok 2007/2008 byl zahájen s 495 žáky ve 24 třídách, ukončen pak s 493 žáky. Z celkového 
počtu žáků bylo k 30.6.2008 ve speciálních třídách 14 mentálně postižených žáků integrovaných 
z původní Zvláštní školy v Týně nad Vltavou. Z okolních obcí dojíždělo do školy 76 žáků, t.j. 15,3 % 
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počet tříd, žáků a pedagogů k 30.9.2007 : 
 

 TŘÍDY ŽÁCI PEDAGOGOVÉ 
I.st. 12 265 13,5 
II.st. 10 214 15,6 

Spec.tř. 2 16 2,7 
celkem 24 495 31,8 

 
počet žáků ve třídách k 27.6.2008 :  
 

třída žáci  chlapci  dívky  průměrný 
1.A 16 9 7 počet žáků I.st. 

1.B 19 9 10 

průměrný  
počet žáků 

ZŠ 
2.A 24 17 7 
2.B 24 14 10 
3.A 25 11 14 
3.B 26 10 16 
4.A 25 12 13 
4.B 21 9 12 
4.C 22 9 13 
5.A 21 14 7 
5.B 21 14 7 
5.C 21 8 13 

22,1 

6.A 25 14 12 průměrný 
6.B 24 11 13 počet žáků II.st. 

7.A 21 12 9 
7.B 20 12 8 
8.A 20 8 12 
8.B 22 10 12 
8.C 15 6 9 
9.A 21 10 11 
9.B 22 11 11 
9.C 23 11 12 

 
 
 
 

21,3 

21,7 

spec. 7 3 4  
spec.  8 5 3 

7,5 
 

 
 Do 1.tříd nastoupilo v září 2007 37 dětí. Žádný dodatečný odklad školní docházky 
nebyl ve školním roce 2007/2008 udělen. 
 Během školního roku 2007/2008 byl 1 žák 6.ročníku přeřazen do speciální třídy kde se 
vyučuje podle osnov ZVŠ.  
 
 
3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 
3.1. zaměstnanci školy 
 

k 30.6.2007 k 30.6.2008 pracovníci 
fyzické osoby přepočtení fyzické osoby přepočtení 

Učitelé 37 35,86 33 31,83 
vychovatelky + PA 4 3,61 3 3 
THP 2 2 2 2 
ŠJ 8 7,38 8 7,31 
Správní 8 7,40 8 7,38 
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   pracovníků celkem 54 
   z toho muži    7 
   ženy               47 
 
3.2. kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

 kvalifikovaní  + % vyjád ření nekvalifikovaní  + % vyjád ření 
I.stupeň 13 ( 92,86 % ) 1 ( 7,14 % ) 
II.stupeň 18 ( 94,73 % ) 1 ( 5,27%) 
speciální třídy 2 ( 100 % ) 0 
pedagogičtí asistenti 1 ( 100 % ) 0 
školní družina 3 (100 %) 0 

 
 Na škole pracovalo 10 dojíždějících učitelů, což je 30,3 % . 2 pedagogové dojížděli z Českých 
Budějovic, 3 z Hluboké, 4 z Dolního Bukovska, 1 ze Ševětína. 
 

Tradiční potíže měla škola se zajištěním potřebného počtu aprobovaných angličtinářů 
především pro 2.stupeň ZŠ. Výuka anglického jazyka byla proto přidělena paním učitelkám ze 
speciálních tříd, které týdně odučily 16 hodin AJ na ZŠ ( 10 + 6 ). Učitelé základní školy vyučovali ve 
speciálních třídách některé předměty ( VV, PŘ, D , F, CH, rýsování, informatika ) 
 
3.3. průměrný věk pedagogických pracovníků   
 

 do 30 let do 40 let do 50 let  do 60 let Nad 60 let průměr 
 učitelé 0 10 11 8 4 46,6 
vychovatelky 0 0 1 2 0 54,0 

 
 
 
4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A O VÝS LEDCÍCH   
     PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
4.1. spádové obvody školy  

 
Městské zastupitelstvo v Týně nad Vltavou vydalo na svém zasedání dne 29.11.2007 

usnesení č. 168/07 na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, obecně závaznou vyhlášku 
vymezující spádové obvody škol. 

 
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 
 
4.2. údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 
počet zapsaných       83  
počet žádostí o odklad      16 
počet odkladů udělených rozhodnutím ředitele školy  16 
počet neudělených odkladů       0 
počet žáků, kteří nastoupí do ZŠ logopedické     3 
počet přijatých       64 
 
4.3. údaje o výsledcích přijímacího řízení 
 
Do primy se hlásilo 14 žáků 5.tříd, tj. 22,2 % žáků 5.tříd. Všichni byli přijati.  
2 žáci 5.tříd odcházejí do sportovní třídy na ZŠ Malá Strana. 
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Ze školy tedy odešlo 25,3% žáků 5.tříd. 
 
Základní vzdělání ukončilo v 9.třídě 66 žáků. 
do studijních oborů s maturitou     53 žáků 
do bezmaturitních studijních oborů žáků   13 žáků 
 
Z nižších ročníků ( 8.ročník ) ukončil povinnou školní docházku 1 žák. Přihlásil se ke studiu na 
bezmaturitní obor. 
 
Základy vzdělání ukončilo v 9.třídě 7 žáků speciálních tříd. 
Všichni se přihlásili do učebních oborů. 
 
 
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
 
5.1. testování 
 
Ve školním roce proběhlo několik zjišťování znalostí a dovedností žáků, provedených společnostmi : 
 

SCIO Mapa školy 3.A;8.A 
ČJ 6.AB 
M 6.AB 
všeobec.přehled .AB 

CERMAT 
 

ČJ 9.A,B,C 
M 9.A,B,C 
všeobec. přehled 9.A,B,C 

Univerzita 
J.A.Komenského 

Ravenův test 6.A   

 
 
 
5.2. průměry tříd  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

třída 1.pololetí 2.pololetí  
6.A 1,772 1,800 
6.B 1,804 1,768 
6.Z – ST 1,500 1,367 
7.A 2,162 2,057 
7.B 1,966 2,066 
7.Z – ST 2,091 2,159 
8.A 2,040 2,130 
8.B 1,805 1,926 
8.C 1,500 1,478 
8.Z – ST 1,333 1,417 
9.A 1,613 1,559 
9.B 1,808 1,779 
9.C 1,681 1,681 
9.Z - ST 1,904 1,780 

Třída 1.pololetí  2.pololetí  
1.A 1,015 1,0 
1.B 1,015 1,23 
2.A 1,137 1,149 
2.B 1,161 1,226 
3.A 1,345 1,306 
3.B 1,166 1,182 
4.A 1,387 1,453 
4.B 1,539 1,614 
4.C 1,253 1,242 
5.A 1,489 1,529 
5.B 1,577 1,603 
5.C 1,735 1,788 
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5.3. počet vyznamenání a propadajících 
 

propadající po opravných zkouškách 12. tj.2,4 %: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. údaje o výchovných opatřeních 
 
Během školního roku 2007/2008 bylo uděleno i 259 pochval třídního učitele a ředitele školy 
( na1.stupni 157, 2.stupeň 99, speciální třídy 3 ).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.   
 
 
V obou pololetích školního roku 2007 – 2008 byla udělena snížená známka z chování : 
 

 I.st. II. st. spec.tř. celkem % 
2.stupeň 3 16 10 29 2,93 
3.stupeň 0 5 5 10 1,0 

 
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 0 1 0 2 6 3 3 1 9 

 
Z celkového počtu 24 žáků, kteří byli hodnoceni sníženou známkou z chování jich 14 bylo 
klasifikováno sníženou známkou z chování v obou pololetích ( 7 žáků ZŠ a 7 žáků speciálních tříd ) 
 
5.5. údaje o neomluvené absenci 
 
přehled neomluvených hodin :  
 

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 07/08 
hodin 1 890 696 97 62 56 338 441 1168 357 109 151 372 389 

 
počet neomluvených hodin a záškoláků ve školním roce 2007/2008 : 
 

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 
celkem - hodiny 0 0 0 0 6 177 93 14 99 
žáci –ZŠ – hodin 0 0 0 0 6 122 32 14 0 
žáci –ST - hodin      55 61 0 99 
celkem - žáci 0 0 0 0 2 7 5 2 4 

Vyznamenání 
ročník 

1. pol. 2. pol. 
1.p.r. 35 35 
2.p.r. 43 41 
3.p.r. 38 40 
4.p.r. 43 39 
5.p.r. 31 32 
6.p.r. 21 24 
7.p.r. 8 8 
8.p.r. 16 16 
9.p.r. 27 30 

6.p.r. ST 1 1 
7.p.r. ST 1 1 
8.pr.ST 1  

9.p.r. ST 2 1 
 53,9% 54,1% 

ročník propadající 
5.p.r. 4 
6.p.r. 4 
7.p.r. 3 
8.p.r. 0 
9.p.r. 0 

7.p.r. ST 1  
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 Na škole stoupá počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Největší počet 
záškoláků byl v 6.ročníku. Z celkového počtu 389 neomluvených hodin je 215 neomluvených hodin u 
žáků speciálních tříd, t.j.55,2%  
Největší počet neomluvených zameškaných hodin měl žák 6.ročníku ZŠ – 40. Jeho neomluvená 
absence byla řešena přestupkovou komisí nejen ve školním roce 2007 -2008, ale i ve školním roce 
předchozím. Přes velmi dobrou spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí při MÚ v Týně nad 
Vltavou se výsledky společných postupů a jednání u většiny rodičů těchto žáků míjí účinkem.  
 
5.6. údaje o integrovaných žácích 
 
Na škole bylo k 27.6.2008 celkem 47 žáků, kteří byli na základě odborného lékařského a 
psychologického vyšetření integrováni, z toho 32 zdravotně postižených a 15 mentálně postižených. 
 

druh postižení počet žáků 

zdravotní ( onkologické ) 1 
pouze tělesné ( vozíčkář ) 1 
pouze mentální 15 
Sluchové 1 
Kombinované 2 
vývojové poruchy učení 27 

 
integrovaní žáci podle ročníků : 
 

ročník  k 27.6.2008 
1.ročník 0 
2.ročník 5 
3.ročník 4 
4.ročník 4 
5.ročník  3 
6.ročník  6 
7.ročník  6 
8.ročník  3 
9.ročník  1 
speciální třídy 15 

 
Žáci měli možnost navštěvovat dyslektický kroužek, při výuce v jednotlivých předmětech s nimi bylo 
pracováno podle individuálních plánů. 
 
 S  tělesně postiženým žákem – vozíčkářem pracovala pedagogická asistentka. ( 14 hodin ). 
Velmi dobrá byla spolupráce s PPP v Českých Budějovicích, DC ARPIDA a především  
s SPC při Základní škole logopedické v Týně nad Vltavou.  
 Pro žáky dočasně opožděné ve výuce byly zřízeny doučovací skupiny. Doučování navštěvoval 
žák vždy po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. 
 
5.7. projekty a projektové vyučování 
   
Škola patřila mezi 25 cílových základních škol,  které se pod patronací Univerzity J.A. Komenského 
v Praze zapojily do projektu „Podpora tvorby a zavedení školních vzdělávacích programů 
s komponentou tvořivého myšlení“ 
 
Na škole probíhala řada republikových projektů - Zdravé zuby, projekt Čas proměn, projekt Křižovatky 
života. 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 2008 byly uskutečněny 2 
celoškolní projektové dny. Žáci si vybrali některé z vyhlášených projektů : 
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1. stupeň :          2.stupeň : 
 - Hrajeme si na Indiány    - Vítejte v 15.století 
 - Robinson     - Chemie v kuchyni 
 - Kde si bezpečně hrát    - Křižovatky života 
 - Bezpečná cesta    - Rébusiáda 
 - Les – přítel člověka    - Matematika hrou 
 - Bezpečnost na cestách   - Po stopách vltavínů 
 - Plavba lodí     - Po stopách historie Týna nad Vltavou 
 - Na silnici ? V pohodě !    - Olympijské hry 
 - Dobyvatelé vesmíru    - Mladý entomolog 
 - Člověk a jeho tělo    - Jak se dělá časopis 
       - O člověku podnikavém 
       - Tradiční všestrannost 
       - Ekologie a já 
       - Some Fact about the United Kingdom 
 
 
 
6. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST  
 
6.1. metodické orgány školy  
 
 Na škole jsou ustaveny MS 1.stupně pro 1. a 2.ročník , MS 1.stupně pro 3. - 5.ročník a  
MS vychovatelek, předmětové komise ČJ, M, společenských věd, přírodních věd, TV a PK estetických 
výchov. Všechny metodické orgány pracovaly podle předem stanoveného plánu, scházely se 
pravidelně a ze své činnosti v závěrečném hodnocení vyvodily úkoly pro příští školní rok. 
 
6.2. rada vedení 
 
 Na škole se již devátý rok pravidelně schází  rada vedení, ve které pracují zástupci všech 
kategorií zaměstnanců školy. Pomáhá při řešení problémů a záměrů týkajících se školy. Společně byl 
promyšlen a sestaven systém odměňování. 
 
6.3. kontrolní a hospitační činnost vedení školy 
 

 hospitace  kontroly  
ŘŠ 30 41 

statutární ZŘŠ  22 68 
ZŘŠ 12 35 

celkem 64 144 

 
 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
 
7.1. stanovené priority 
- studium v oblasti pedagogických věd  - nutnost dosáhnout plné odborné kvalifikace u 2 vyučujících  
  1.stupně. –  do roku 2010 zahájit rozšiřující kvalifikační studium učitelství pro 1.stupeň , u 1 vyučující     
  1.stupně dokončit studium PF 
-  studium k rozšíření odborné kvalifikace – cizí jazyky 
-  vzdělávání managementu školy  v oblasti BOZP, ZP, prevence sociálně patologických jevů 
-  průběžné vzdělávání 
 
7.2. pedagogické vzdělávání  
 
V závěru školního roku vykonala paní učitelka JS státní zkoušky na Pedagogické fakultě a k získání 
potřebné kvalifikace pro výuku na 1.stupni ZŠ jí zbývá obhájit diplomovou práci. 
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7.3. individuální vzdělávání 
 
Vzdělávání v oblasti cizích jazyků ( AJ )     4 pedagogové 
Tvořivá škola         5 pedagogů v 7 kurzech 
ŠVP– průřezová témata      2 pedagogové v 7 kurzech 
Výchova ke zdraví a prevence obezity     1 pedagog 
ostatní oblasti ( ZVaS, MŠMT-EFS, VC VSČR )  16 pedagogů ve 27 kurzech 
 
Všechny vzdělávací akce měly akreditaci MŠMT. 
 
7.4. společné školení učitelů  
 
prezentační školení pro práci s interaktivní tabulí 
školení Tvořivé činnosti ve vyučování 
 
7.5. samostudium  
 
 Bylo zaměřeno na ověřování ŠVP – metody a formy práce, kompetence, na prostudování 
nových zákony a vyhlášek a na odborné vzdělávání podle aprobací. 
 
 
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
 
8.1. 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 9 kroužků pod vedením pedagogických pracovníků. 
 

kroužek  vedoucí  třídy  počet ž. 

dyslektický I. Suchanová 2. - 3. 11 
francouzský jazyk Nýdlová  7. – 9. 9 
španělský jazyk Vávrová 8. – 9. 8 
odbíjená dívky I Koberová 6. – 9. 17 

odbíjená dívky II Koberová 6. – 9. 14 

tvůrčí činnosti Kainzinger 6. - 9. 11 
malá kopaná Mikeska 6. – 9. 18 
zdravotnický   Šímová 7. 7 
zdravotnický   Duroňová 4. – 5. 7 

 
8.2. soutěže 
 
Žáci školy se pod vedením vyučujících zúčastnili řady soutěží a olympiád .Na škole proběhly různé 
mezitřídní soutěže , uskutečnila se i řada městských soutěží. Byla uskutečněna školní kola olympiád 
v matematice ( 27 soutěžících ), Pythagoriáda ( 25 žáků 6. a 7.tříd ),  matematický Klokan 
(218 žáků 2. – 9.tříd ), olympiády v českém jazyce ( 23 žáků ), německém jazyce ( 11 žáků ), 
anglickém jazyce ( 14 žáků ), dějepise ( 16 žáků ), astroolympiáda ( 42 žáků ), přírodovědný  
Klokan ( 46 žáků ), biologická olympiáda ( 36 žáků ) Do školních kol olympiád se zapojilo 479 
soutěžících.  
 
8.3. výsledky olympiád a soutěží v okresním, krajském a národním kole 
 
 nejlepší umístění v okresních kolech soutěží a olympiád :  
Matematický klokan - Cvrček  1.místo 
atletický čtyřboj – starší žákyně  1.místo 
Pohár rozhlasu – starší žákyně   1.místo 
přespolní běh – starší žákyně   1.místo 
přespolní běh – mladší žákyně   1.místo 
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Mladý zahrádkář – mladší žáctvo  1.místo 
Mladý zahrádkář – starší žactvo  1. + 1. + 4. + 5.místo 
lehkoatletická olympiáda – ST  1. + 2. + 4. + 7.místo 
dopravní olympiáda – mladší žactvo 2.místo 
atletický čtyřboj – starší žáci  3.místo 
Pohár rozhlasu – mladší žákyně  3.místo 
Pohár rozhlasu – starší žáci   3.místo 
florbal – starší žákyně   3.místo 
soutěž zdravotních hlídek  5. + 12.místo 
Pohár rozhlasu – mladší žáci  6.místo 
Olympiáda z AJ    7.místo 
Olympiáda z M    9.místo 
stolní tenis – chlapci   6.místo 
Olympiáda z ČJ              12. + 12.místo 
Olympiáda z Bio             13. + 15.místo 
Olympiáda z dějepisu             18. + 21.místo 
 
umístění v krajských kolech soutěží a olympiád : 
Mladý módní návrhář   1.místo 
Helpíkův pohár     1. + 2.místo 
přespolní běh – starší žákyně  3.místo 
atletický čtyřboj – starší žákyně  4.místo 
Pohár rozhlasu – starší žákyně  5.místo 
přespolní běh – mladší žákyně  5.místo 
 
Za ohromný úspěch považujeme umístění Veroniky Závodské v krajské soutěži Talent roku.  
Veronika je špičková tenistka ČR ve své kategorii, mistryně Evropy ve čtyřhře do 14 let, členka 
juniorského týmu reprezentace ČR ( 5.místo na mistrovství světa ). Byla vyhlášena vítězkou 
oboru Nejlepší sportovci v kategorii do 15 let, v kategorii, kam porota nominovala mnoho výborných  
sportovců. Ke sportovním výsledkům Veroniky přispěla i škola, neboť žákyně byla uvolněna z úterního 
odpoledního vyučování na pravidelné tréninky v Praze, byla uvolňována na mistrovské soutěže a 
učivo zvládala na základě individuálního plánu. 
 
umístění v národním soutěží a olympiád: 
Mladý zahrádkář – mladší kategorie   10.místo  
Mladý zahrádkář – starší kategorie   22.místo  
 
8.4. individuální přínos k propagaci školy 
 
 

Jméno činnost 
Studenovská Alena členka Rady města, zastupitelstva 
Studenovská Alena předseda školské komise MÚ 
Hladeček Jiří člen protidrogové komise MÚ 
Milada Přindišová členka školské komise MÚ 
  

 
9. DOPLŇKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 
 
9.1.prevence sociálně patologických jevů 
 
 Preventista sociálně patologických jevů má plnou kvalifikaci dle zákona. Na škole je 
vypracován minimální preventivní program Škola bez drog. S ním i jeho cíli byli seznámeni vyučující, 
výbor SRPDŠ i rodiče žáků. 
V letošním školním roce pokračoval v rámci minimálního preventivního programu školou vypracovaný 
projekt, na nějž byl škole přiznán grant ve výši 10.000 Kč. Proběhly závěrečné prožitkové semináře 
v jednotlivých třídách a besedy s Mgr.Váchou na téma šikana. 
V rámci protidrogové prevence se žáci 2.stupně zúčastnili dramatického pořadu Radka Johna 
Memento. Proběhla řada besed. Mgr.Zíta ze Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích  připravil pro 
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žáky 4. a 5.tříd besedu „ nebezpečí kouření „ a pro žáky 9.tříd seminář „ Životní styl „. Žáci 6.ročníků 
se setkali v rámci peer programu se studenty týnského gymnázia. Pro žáky 9.tříd byla uskutečněna 
řada besed se zaměstnanci MÚ - pracovníky odboru sociálních věcí, odboru dokumentace a matriky, 
s vedoucím odboru dopravy, s romským a protidrogovým koordinátorem. V rámci projektového dne 
zhlédli žáci ukázku sebeobrany.  
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. 
 
9.2. výchovné poradenství 
 
 Výchovný poradce má plnou kvalifikaci dle zákona. V oblasti profesionální orientace 
seznamoval vycházející žáky a jejich rodiče s nabídkou studijních a učebních oborů, podával 
informace o přijímacím řízení, vydával a kontroloval přihlášky ke studiu. Pro vycházející žáky se již 
tradičně uskutečnila návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo, cestu žákům zaplatila škola z nadačního 
fondu. V listopadu proběhlo setkání rodičů se zástupci jednotlivých středních škol, žáci s předstihem 
obdrželi materiály z Úřadu práce. Všechny úkoly vyplývající z plánu práce v této oblasti byly splněny. 
Splněny byly i úkoly z oblasti práce se zdravotně postiženými dětmi, se žáky nadanými i 
problémovými. 
 
 
9.3. pohybové aktivity 

 
V plavecké škole Plaváček v Písku je realizován plavecký výcvik žáků 3. a 4.tříd v rozsahu 20 
vyučovacích hodin. Pro žáky 2.tříd bylo uskutečněno pět dvouhodinových lekcí výcviku v plavání. 
 
Žáci 7.tříd se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl v březnu na horské boudě 
Slovanka v Krkonoších . Zúčastnilo se ho 30 žáků. Každému z nich poskytlo SRPDŠ finanční 
příspěvek 150 Kč a z prostředků MÚ přispěla každému škola 100 Kč.  
 
Pohyb je pro děti zajištěn i o přestávkách. Za příhodného počasí tráví žáci za dozoru velké přestávky 
na terase ZŠ Hlinecká a na dvoře budovy na Vinařického náměstí. Na hale školy jsou umístěny 2 stoly 
na stolní tenis, kde děti za dozoru o velkých a poledních přestávkách sportují. Také v budově na 
Vinařického náměstí byl do volné učebny umístěn tenisový stůl. 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.  
 
Ve škole proběhla řada sportovních akcí  - v 1. a 2.ročnících různé sportovní soutěže mezi třídami 
zaměřené na obratnost a pohotovost, v 3.- 5. ročnících školní kolo lehkoatletické olympiády a soutěže 
v míčových hrách, ve spolupráci s TJ Hluboká nad Vltavou nácvik baseballu a softballu, v 6. - 9. 
ročnících turnaje v odbíjené, vybíjené, malé kopané a stolním tenise, – i turnaje mimoškolní – 
Mc Donald cup a Coca cola cup. 

 
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. 
Žáci školy se zúčastnili ligy týnských škol, v níž si vedli velmi úspěšně. 
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Počet členů je 97. 
 
9.4. Duhová dílna 
 
 V budově na Vinařického náměstí se podařilo v rámci celostátního projektu Duhová dílna pro 
základní školy vybudovat pomocí grantu Duhovou dílnu. Její prostory 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. V Duhové dílně jsou vystavovány práce dětí a vyhlašováni 
vítězové výtvarných soutěží. 
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9.5. dopravní výchova 
 
 V rámci dopravní výchovy škola opět 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 průkazy. Také žáci 5.tříd se zúčastnili praktického výcviku a zhlédli naučné video. Cesta 
na dopravní hřiště byla dětem hrazena z Nadačního fondu školy. V květnu 2008 byl škole přiznám 
další grant odboru dopravy ve výši 4.800 Kč. Část grantu byla využita v květnu a červnu 2008, zbytek 
bude využijí žáci 4.tříd na podzim v novém školním roce. 
 
9.6. internet 
 
 Každé středeční odpoledne mají žáci volný přístup do počítačové učebny, kde za dozoru 
ICT koordinátora pracují s počítači a mohou používat Internet a výukové programy.  
 
9.7. 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. 

 
9.8. kultura 
 
 Kulturní a vzdělávací akce, které proběhly, měly dobrou úroveň. V této oblasti spolupracujeme  
s Městským kulturním střediskem a Městským kinem. Žáci školy se zúčastnili řady výchovných pořadů 
, divadelních představení, přednášek, besed, zhlédli filmové představení. Většina sjednaných pořadů 
měla velmi dobrou profesionální úroveň. Velký úspěch měl film Šarlotina pavučinka, divadlo Popelka, 
výchovný pořad Obrazy z války třicetileté, koncerty skupin Poutníci, Yamaha, Apollo. Z přednášek se 
líbila Energie pro budoucnost pro žáky 9.tříd. 
   
9.9. žákovská knihovna 

 
Má dvě oddělení, která jsou umístěna v jednotlivých budovách školy. Fond knih je dostatečný, 

tvoří ho více než 3.200 výtisků.  V letošním školním roce byly zakoupeny nové knihy za 12.770 Kč. 
Půjčuje se pravidelně 5 x týdně, zájem o knížky je velký. V letošním školním roce bylo uskutečněno 
513 výpůjček, 317 v budově na Hlinkách a 196 v budově na Vinařického náměstí. Obě knihovny slouží 
velmi dobře, žáci do nich rádi chodí. 
 
9.10. mimořádné události 
 
 Na škole proběhla v rámci projektu civilní ochrany beseda s praktickou ukázkou na téma „ 
Ochrana proti zbraním hromadného ničení, kterou pro žáky 8.tříd připravili příslušníci vojenského 
útvaru Bechyně. Pro děti 1.stupně připravili členové HZS 2 ukázky moderní hasičské techniky v akci, . 
děti měly možnost si techniku prohlédnout zblízka a byly jim jejich zvědavé otázky vždy profesionálně 
zodpovězeny. 
 
9.11. exkurze 
 
 Pro žáky byly uspořádány různé exkurze - planetárium, chráněná dílna, meteorologická 
stanice, JETE, vodní elektrárna, čistička odpadních vod, Budvar, plavba lodí po Vltavě, městské 
muzeum, městská knihovna, Mořský svět, ZOO v Praze, botanická zahrada v Praze, Muzeum 
historických vozidel v Pořežanech, přehrada v Hněvkovicích, grafitový důl v Českém Krumlově, 
indiánská vesnice, řada týnských podniků. 15 žáků školy se účastnilo poznávacího zájezdu 
Po stopách Evropské unie, v jehož rámci navštívili i Evropský parlament v Bruselu. 
 
9.12. další školní akce 
 Na škole proběhla řada akcí - dětský karneval, Drakiáda, vánoční besídky, besídky ke Dni 
matek, Barvy se probouzejí ( barevný den ), v MěLK pasování prvňáků na čtenáře a mnoho dalších. 
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9.13. pitný režim 
 
 Ve škole je dbáno na dodržování pitného režimu. V obou budovách školy mají žáci možnost si 
o přestávkách zakoupit si mléčné nápoje a džusy. Ve vstupní hale budovy na Hlineckém sídlišti  jsou 
zabudovány 2 automaty  - 1 na chlazené nápoje a 1 na nápoje teplé. Škola se zapojila do akce Školní 
mléko, které využilo 129 žáků 1. až 5.tříd. 
 
9.14. humanitární výchova 
 
 Žáci 1. a 2.tříd se zúčastnili akce DD v Týně nad Vltavou Jak se žije lidem s handicapem. 
V minulém školním roce poznaly děti život lidí s různým tělesným postiženým, v letošním školním roce 
si prakticky vyzkoušely, jak se žije nevidomým lidem. Při besedě s nevidomou paní se dozvěděly, jak 
nakupuje, jak se stará o rodinu, jaké prožívá pocity.  Naučily se tak vcítit se do života 
handicapovaných lidí. 
 
9.15. údaje o školní družině 
 
Ve škole pracovala 3 oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 85 žáků. Žáci všech oddělení mají 
k dispozici vlastní prostory. Jednotlivá oddělení ŠD pracovala podle školního vzdělávacího plánu. 
Těžiště tvořila práce s projekty. Výchovná činnost byla zaměřena především 
na rekreaci a relaxaci. V odděleních školní družiny byly zavedeny besední chvilky, kde děti pod 
vedením vychovatelek rozebíraly různé situace, které kolem sebe viděly. Každý měsíc měl ústřední 
téma, jež se prolínalo všemi výchovami. 
Děti v rámci školní družiny navštívily řadu výstav ( hračky,Betlémy, loutky ), soutěžily, sportovaly, bylo  
uskutečněno několik exkurzí. Žáci vyráběli 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. I v letošním školním roce byly uskutečněny Dny otevřených dveří. 
O provoz ŠD je ze strany rodičů velký zájem. Dosud se daří zájem rodičů uspokojit. 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. Zájem rodičů o provoz ¨ 
školní družiny letos nebyl ani v době hlavních prázdnin. 
 
9.16. spolupráce s městskými organizacemi 
 
 Dá se konstatovat, že velmi dobrá spolupráce je s Městskou galerií U Zlatého slunce, 
Městským muzeem, Městským kinem, ZUŠ, Městskou knihovnou. V ní proběhly v letošním školním 
roce tři besedy dětí se spisovatelkami M.Drijverovou, I.Březinovou a P.Braunovou. Velmi dobrá je 
spolupráce s oddělením kultury při MÚ, Informačním centrem a příspěvkovými organizacemi města 
Domem dětí a ZUŠ. Městský dům dětí 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, obecně prospěšnou společností Domov sv.Anežky, 
nízkoprahovým centrem Bongo. Výborná je spolupráce s týnskou MŠ. Předškoláci pravidelně 
navštěvují své starší kamarády v 1.třídách. Ti jim ukazují, co vše již umí, na oplátku pak navštíví 
mateřskou školu. 
 
 
10. ÚDAJE O ÚRAZECH 
 
10.1. vývoj úrazovosti žáků:   
 

200/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
60 56 50 54 61 60 65 66 

 
 Ve školním roce 2006/2007 došlo k 66 úrazům žáků, tedy o 1 úraz více než v minulém 
školním roce. 46 jich bylo v budově na Hlineckém sídlišti, 20 v budově na Vinařického náměstí.  
Nejvíce úrazů se stalo při sportovních činnostech ( hodiny TV, kroužky ) – 41 a o přestávkách - 19 
Registrovaných úrazů bylo 17. Vyplacená částka za odškodnění bolestného činila 49.300 Kč. 
Nejvážnějším úrazem bylo poranění ledviny při hrách na městském hřišti v době pobytu ve školní 
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družině. Odškodné činilo 24.050 Kč. 
10.2. počty úrazů podle ročníků :  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ST ŠD 
3 2 1 5 15 6 11 7 8 3 3 

 
 

10.3. vývoj úrazovosti zaměstnanců:  
 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
2 0 2 0 5 1 0 0 

 
Ve školním roce 2007 – 2008 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu zaměstnance. 
 

 
11. ÚDAJE O ŠKOLNÍ JÍDELN Ě 
 
11.1. počet strávníků 
 
Ve školním roce 2007/2008 bylo přihlášených strávníků 491, z toho 422 žáků a 69 dospělých.  
Podle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, byli žáci rozděleni podle věku do tří kategorií. 
 
 
11.2. počet vydaných obědů :  
 
 

měsíc  I.kat.  II.kat.  III.kat. zam ěstnanci  průměr 
IX 2.580 3.145 1.033 1.085 413 
X 2.999 3.597 1.112 1.211 425 
XI 3.182 3.734 1.208 1.262 427 
XII 1.947 2.283    775   780 413 
I 2.979 3.468 1.134 1.169 417 
II 2.146 2.519    798   879 423 
III 2.587 2.939    889 1.033 414 
IV 3.129 3.620  1.093 1.264 414 
V 2.650 3.121    886 1.096 408 
VI 2.537 2.923    801 1.097 368 

  
 Celkem bylo za školní rok 2007/2008 vydáno 78.696 obědů. 
  

 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. 

 
 

12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 
Kontroly ČŠI v roce 2007/2008neproběhly. 

 
 

13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH DALŠÍCH KONTROL 
 
13.1. veřejnosprávní  - město Týn nad Vltavou 
 
předmět kontroly : hospodaření příspěvkové organizace – evidence majetku, inventarizace, změny 
rozpočtu, dodržování zákona o účetnictví, pokladna 
termín kontroly : 13.- 31.3.2008 
závěr kontroly : bez závad 
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13.2. krajská hygienická stanice 
 
předmět kontroly : plnění povinností stanovených předpisy: nařízení ES 852/2004, nařízení 178/2002, 
zákona 258/2000 Sb. , vyhlášky 137/048 
termín kontroly : 13.9.2007 
závěr kontroly : bez závad 
 
předmět kontroly : plnění povinností stanovených předpisy: nařízení ES 852/2004, nařízení 178/2002, 
zákona 258/2000 Sb. , vyhlášky 137/048 
termín kontroly : 11.3.2008 
závěr kontroly : zjištěna závada – odvětrací blok nad varnou je částečně zkorodovaný – bylo  
  odstraněno ? 
 
předmět kontroly : plnění povinností zákona 258/2000 Sb., vyhlášky 410/05 – školní družina 
termín kontroly : 11.3.2008 
závěr kontroly : bez závad 
 
13.3. audit HACCP 
 
předmět kontroly : posouzení HACCP ( funkčnost a účinnost systému bezpečnosti potravin ) 
termín kontroly : 16.5.2008 
závěr kontroly : bez vážnějších závad 
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14. SOUHRNNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
 

Příspěvek r. 2006 r. 2007 

a) neinvestiční výdaje na rok celkem 22 415 000,00 22 120 770,00 
            z toho MR 3 380 000,00 3 602 500,00 
            SR 19 035 000,00 18 518 270,00 
b) investiční výdaje na rok celkem 0,00 0,00 
            z toho MR 0,00 0,00 
            SR 0,00 0,00 

 
 

Náklady r. 2006 r. 2007 

a) neinvestiční celkem 25 081 903,92 24 584 784,20 
            z toho MR 5 700 564,42  5 929 179,20 
            SR 19 184 740,00 18 518 270,00 
            DČ  196 599,50 137 335,00 
b) investiční celkem 0,00 0,00 
            z toho MR 0,00 0,00 
            SR 0,00 0,00 
             IF 0,00 0,00 

 
 

Výnosy r. 2006 r. 2007 

celkem 25 327 466,49 24 784 884,92 
            z toho MR 5 883 172,99 6 068 203,92 
            SR 19 184 740,00 18 518 270,00 
            DČ 259 553,50 198 411,00 

 
 

Hospodářský výsledek r. 2006 r. 2007 

celkem 245 562,57 200 100,72 
              z toho MR 182 608,57 139 024,72 
              SR 0,00 0,00 
               DČ 62 954,00 61 076,00 
   
   

 


