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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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1.2.1. údaje o školní družině 
 

Ve škole byla otevřena 4 oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 85 žáků. 3 oddělení 
pracovala v budově na Hlinkách, 1.oddělení v budově na Vinařického náměstí. Komplikovaná situace 
nastala v dubnu 2009, kdy třídy 1. stupně byly z důvodu rekonstrukce školy přestěhovány do budovy 
na Vinařického náměstí, Děti 3.B z  důvodu nedostatku vhodného místa v budově na Vinařického 
náměstí, ale i z důvodů personálních zůstaly na Hlinkách. Proto musely vychovatelky pro žáky na 
Hlinky chodit a převádět je do budovy na Vinařického náměstí. 

Těžiště činnosti ve školní družině tvořila práce s projekty. Vychovatelky pracovaly podle 
projektů vlastních, které často navazovaly na projekty tříd. Probíhaly besední chvilky, děti se cvičily 
v práci s knihou, uskutečnila se řada dalších aktivit. Každému měsíci vévodilo ústřední téma, jež se 
prolínalo všemi výchovami. Výchovná činnost byla zaměřena především na rekreaci a relaxaci.  
Děti navštívily mnoho výstav ( vltavíny, výstava výrobků dětí z MŠ, Betlémy, loutky, obrazy ), soutěžily, 
sportovaly, byla uskutečněna řada exkurzí. Žáci vyráběli dárečky pro budoucí prvňáčky, pro maminky, 
pro důchodce, uspořádali vánoční i velikonoční posezení s písničkami, básničkami a tancem. Práce 
žáků zdobily chodby školy i výkladní skříň papírnictví OLA na Hlinkách. Velmi dobrá byla spolupráce 
s knihovnou a muzeem. 

O provoz ŠD je ze strany rodičů velký zájem. Dosud se daří zájem rodičů uspokojit. Za pobyt 
dítěte ve školní družině byl vybírán poplatek ve výši 60 Kč měsíčně. Školní družina je však bezplatně 
otevřena i dojíždějícím žákům, kteří zde tráví dobu od příjezdu autobusu do začátku školního 
vyučování.  
 V době vedlejších prázdnin je vždy rodičům nabídnut provoz ŠD. Zájem rodičů o provoz  
školní družiny během vedlejších prázdnin není, rodiče neprojevili zájem o činnost školní družiny ani 
 v době hlavních prázdnin. 
 
1.2.2. údaje o školní jídelně 
 

Ve školním roce 2008 - 2009 bylo ke stravování přihlášeno 457 strávníků, z toho 392 žáků a 
65 dospělých. Podle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, byli žáci rozděleni podle věku do tří 
kategorií, dospělí jsou stejně jako nejstarší žáci zařazení do III.kategorie. 
 
počet vydaných obědů ve školním roce 2008 – 2009 :  
 
 

měsíc  I.kat.  II.kat.  III.kat. zam ěstnanci  průměr 
IX 2.964 3.631 1.007 1.248 402 
X 2.896 3.280    978 1.140 415 
XI 2.778 3.165    922 1.085 418 
XII 2.189 2.458    730    911 419 
I 2.738 2.993    941 1.105 409 
II 2.052 2.439    684    815 399 
III 3.089 3.478 1.029 1.199 400 
IV 2.688 3.067    764 1.022 397 
V 2.693 2.991    721 1.031 391 
VI 2.915 3.074    702 1.095 358 

  
 Celkem bylo za školní rok 2008 - 2009 uvařeno a vydáno 76.807 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. 
 
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 byly ve školním roce 2008 - 2009 umístěny až do dubna 2009 
v budově na Hlineckém sídlišti, 5 tříd 1.stupně, kancelář zástupkyně ředitelky školy, oddělení ŠD a 
výdejna obědů v budově na Vinařického náměstí.  
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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 
08/09 475 23 33 2 spec.třídy 

 
1.5. vývoj počtu žáků :  
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1.6. údaje o školské radě 
 

Od 1.9.2005 pracuje při škole školská rada. Na základě rozhodnutí Rady města je 12-tičlenná. 
Předsedou školské rady byl na zahajovací schůzi zvolen Mgr.Karel Hájek, starosta města.  
V červnu 2008 proběhly volby zákonných zástupců a pedagogů na další volební období.  
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Členové školské rady : 
 

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

 
V průběhu školního roku 2008 - 2009 se uskutečnila 3 zasedání školské rady, všech 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. Na jednáních členů výboru jsou řešeny záměry školy, připomínky rodičů 
i problémy, pokud se vyskytnou. SRPDŠ poskytuje škole finanční prostředky ( odměny při turnajích, 
soutěžích, Den dětí,  příspěvek na LVVZ ), z jeho členů byly ustaveny dvě komise, stravovací komise 
SRPDŠ provádí v rámci svých kompetencí kontrolní činnost, dobře pracují členové výchovné komise 
SRPDŠ. Účast členů výboru na jednáních je velmi dobrá. 
 Ve školním roce 2008 - 2009 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 2009 se sešli budoucí 
prvňáčci a jejich rodiče se svými paními učitelkami, aby se vzájemně poznali. 

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 byla v závěru školního roku zahájena rekonstrukce budovy – výměna oken a 
zateplení pláště a střechy. V budoucnosti je třeba počítat i s přestavbou výtahu. 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. 
 
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 opět výrazně 
snížen. Obměna učebnic probíhá pomalu, závisí na finančních možnostech školy.  
 Vybavení učebními pomůckami je na poměrně 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. Od počátku školního roku 2002 - 2003 v rámci 
akce Internet do škol byla na škole zprovozněna druhá počítačová učebna s 11 novými PC. 
Postupnou modernizací a doplněním výkonnějších sestav mohou žáci při výuce používat již 30 PC. 
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 - 
přenosné PC s dataprojektory a možností připojení na internet pro využití výukových programů přímo 
ve třídách. V roce 2007 jsme uvedli do provozu první učebnu s interaktivní tabulí a počátkem roku 
2009 jsme zprovoznili druhou. 
 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, 
které si mohou žáci sami přizpůsobit dle své velikosti. 
 Materiální vybavení školy je dobré. 
 
1.10. údaje o organizaci školního roku 
 

Školní rok 2008 - 2009 byl zahájen dne 1.9.2008. Byly dodrženy organizační pokyny MŠMT. 
Dne 12.4.2009 se z důvodu rekonstrukce školy ( výměna oken a zateplení – začalo se pracovat 
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v pavilonu A ) přestěhovaly děti 1.ABC, 2.AB a 3.A do budovy Vinařického náměstí, žáci 3.B a 
2.stupně pak do pavilonu C budovy na Hlineckém sídlišti. Protože stavební práce na hale školy a v 
pavilonu C byly zahájeny 26.6.2009, bylo se souhlasem zřizovatele žákům 2.stupně uděleno z důvodu 
bezpečnosti ředitelské volno ve dnech 29.6.a 30.6.2009 a školní rok pro ně skončil dne 26.6.2009. 
Ten den bylo žákům 2. stupně rozdáno vysvědčení. Pro všechny žáky 1. stupně ( 3.B byla na 2 dny 
přestěhována ) byl školní rok 2008 - 2009 ukončen dle organizačních pokynů MŠMT dne 30.6.2009. 
 
2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
2.1. vzdělávací programy školy 
 
1. Základní škola -  č.j. 16 847/96 – 2    
výuka probíhala ve všech třídách 3. – 5. ročníků ZŠ a ve všech třídách 8. a 9. ročníků ZŠ 
    
2. ZVŠ – č.j. 22980/97 – 22 
výuka probíhala ve dvou speciálních třídách v 8. a 9. ročníku 
 
3. Škola pro všechny – školní vzd ělávací program pro základní vzd ělávání 
výuka probíhala v 1. a 2. ročníku ZŠ  a 6. a 7. ročníku ZŠ  
 
4. Škola pro všechny – školní vzd ělávací program pro základní vzd ělávání žák ů s lehkým 
mentálním postižením 
výuka probíhala v 6. a 7. ročníku speciálních tříd 
 
 
2.2. učební plány  
 
 
 
 
1. stupeň  

 ŠVP ZŠ 
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 
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2. stupeň  
 

 ŠVP ZŠ 
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 
druhý cizí jazyk  2   
občanská výchova 1 1 1 1 
zeměpis 1 2 1 2 
přírodopis 2 2 2 2 
dějepis 2 2 2 2 
fyzika 1 2 2 1 
chemie   2 2 
informatika 1 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 
svět práce 1 1   
rodinná výchova   1 1 
volitelný předmět  1 2 1 

c e l k e m 28 30 32 28 

 
2. stupeň ST 
 

 ŠVP ZŠ 
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 1 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 
výchova ke zdraví  1   
výtvarná výchova 2 2 1 1 
hudební výchova 1 1 1 1 
pracovní činnosti 6 5 6 6 
řečová výchova     
doplňková hodina  1 1  
informatika 1 1   
chemie    1 

c e l k e m 28 30 29 29 

 
 
2.3. volitelné předměty  
 

Žákům bylo nabídnuto 6 povinně volitelných předmětů : informatika ( pro žáky 8. a 9. tříd ), 
technické činnosti, sportovní výchova, domácnost, seminář z přírodovědy, ruský jazyk.  
Podle zájmu dětí byly otevřeny a vyučovány : 
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předmět ročník oddělení počet žáků 
informatika 8. 1 17 
 9. 1 16 
technické činnosti 7. 1 14 
 8. 1 13 
sportovní hry 7. 1 17 
 8. 1 11 
 9. 1 21 
domácnost 7  1 15 
 9. 1 19 

 
2.4. nepovinné předměty 

Ve školním roce 2008 - 2009 se na škole vyučoval nepovinný předmět náboženství. Výuky se 
účastnilo 25 žáků. 
 
2.5 údaje o žácích  
 

Školní rok byl zahájen se 474 žáky ve 23 třídách, ukončen pak s 464 žáky. Z celkového počtu 
žáků bylo k 30.6.2009 ve speciálních třídách 21 mentálně postižených žáků integrovaných z původní 
Zvláštní školy v Týně nad Vltavou. Z okolních obcí dojíždělo do školy 70 žáků, t.j. 14,76 % 
 
počet tříd, žáků a pedagogů k 30.9.2008 : 
 

 třídy žáci pedagogové 
I.st. 12 261 13,4 
II.st. 9 193 15,2 

spec.tř. 2 19 2,3 
celkem 23 474 30,9 

 
počet žáků ve třídách k 30.6.2009 :  
 

třída žáci  chlapci  dívky  průměrný 
1.A 20 9 11 počet žáků I.st. 

1.B 21 8 13 

průměrný  
počet žáků 

ZŠ 
1.C 19 9 10  
2.A 17 10 7 
2.B 17 8 9 
3.A 22 15 7 
3.B 24 14 10 
4.A 23 10 13 
4.B 25 9 16 
5.A 24 11 13 
5.B 20 8 12 
5.C 23 10 13 

22,1 

6.A 22 10 12 průměrný 
6.B 22 7 15 počet žáků II.st. 

7.A 22 10 12 
7.B 24 12 12 
8.A 21 12 9 
8.B 20 11 9 
9.A 20 7 13 
9.B 21 9 12 
9.C 16 6 10 

 
 
 
 

20,8 

20,1 

spec. 12 6 6  
spec.  9 4 5 

10,5 
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 Do 1.tříd nastoupilo v září 2008 60 dětí. Žádný dodatečný odklad školní docházky 
nebyl ve školním roce 2008 - 2009 udělen. 
 Během školního roku 2008 - 2009 byl 1 žák 4. ročníku přeřazen do speciální třídy, kde se 
vyučuje podle osnov ZVŠ.  
 
 
3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
3.1. zaměstnanci školy  
 

k 30.6.2009 pracovníci 
fyzické osoby přepočtení 

učitelé 33 30,9 
vychovatelky + PA 4 3,28 
THP 2 2 
ŠJ 8 7,31 
správní 8 7,38 

 
 
     pracovníků celkem 55 
     z toho muži    6 
     ženy               49 
 
 
3.2. pedagogický sbor a změny během roku 2008 – 2009 
 
 Během školního roku došlo k několika změnám ve složení pedagogického sboru. V měsících 
září – prosinec 2008 byla místo dlouhodobě nemocné paní učitelky 1. stupně přijata plně kvalifikovaná 
vyučující. K 1.2.2009 se vrátila po rodičovské dovolené paní učitelka 1. stupně, proto byla dána 
výpověď z nadbytečnosti paní učitelce důchodového věku, která odešla do starobního důchodu. Od 
února 2009 z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující 2. stupně byla přijata kvalifikovaná síla a došlo 
k přesunu v přidělení předmětů tak, aby byla dodržena aprobovanost. 
I přes tyto změny lze konstatovat, že pedagogický sbor je již několik let stabilní. Na škole pracovalo  
opět 10 dojíždějících učitelů, což je 30,3 % . 2 pedagogové dojížděli z Českých Budějovic, 3 
z Hluboké, 4 z Dolního Bukovska, 1 ze Ševětína.  

 
 

3.3. kvalifikace pedagogických pracovníků  
 

 kvalifikovaní  + % 
vyjád ření 

nekvalifikovaní  + 
% vyjád ření 

I.stupeň 14 ( 100 % ) 0 
II.stupeň 19 ( 100 % ) 0 
speciální třídy 2 ( 100 % ) 0 
pedagogičtí asistenti 1 ( 100 % ) 0 
školní družina 4 (100 %) 0 

 
 

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 13 hodin AJ na ZŠ ( 10 + 3 ). Učitelé základní školy vyučovali ve 
speciálních třídách některé předměty (  VV, PŘ, D , F, CH, Z,OV,Člověk a zdraví, rýsování,  
informatika ). 
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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       62  
počet žádostí o odklad      12 
počet odkladů udělených rozhodnutím ředitele školy  12 
počet neudělených odkladů       0 
počet žáků, kteří nastoupí do ZŠ logopedické     1 
počet přijatých       49 
do 1.tříd v září nastoupilo     50 
 
4.3. údaje o výsledcích přijímacího řízení 
 
Do primy bylo přijato 16 žáků 5. tříd, tj. 23,5 % žáků 5.tříd.  
4 žáci 5. tříd odešli do sportovní třídy na ZŠ Malá Strana. 
Ze školy tedy odešlo 20 žáků 5. tříd, což činí 29,4 %. 
 
Základní vzdělání ukončilo v 9. třídě 57 žáků. 
do studijních oborů s maturitou     31 žáků 
do bezmaturitních studijních oborů žáků   26 žáků 
 
Z nižších ročníků ukončili povinnou školní docházku 4 žáci, 3 z 8. ročníku, 1 žák ze 7. ročníku. Všichni 
se přihlásili ke studiu na SOU. 
 
Ve speciálních třídách ukončili základní vzdělání v 9. třídě 4 žáci, 3 z nich se přihlásili do učebních 
oborů. 
 
V nižších ročnících speciálních tříd ukončila základní vzdělání 1 žákyně (7. třída). K žádnému studiu 
se nepřihlásila.  
 
 
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
 
5.1. testování 
 
Ve školním roce proběhlo několik zjišťování znalostí a dovedností žáků, provedených společností  

 
 
 
 

SCIO 
 

6.B – ČJ, M, obecné studijní předpoklady  
7.AB – zjišťování úrovně klíčových kompetencí 
8.AB - zjišťování úrovně klíčových kompetencí 
9.C – ČJ, M, AJ 
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5.2. prospěchové průměry tříd k 30.6.2009 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.3. počet vyznamenání a propadajících : 
                                                                                                 

     
                  propadající po opravných zkouškách : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z 14 propadajících  9 žáků ukončilo povinnou školní docházku, 3 žáci opakují ročník a 2 žáci postupují 
i s nedostatečnými do vyššího ročníku.  
 
 
5.4. údaje o výchovných opatřeních 
 

Během školního roku 2008 - 2009 bylo uděleno 237 pochval třídního učitele a ředitele školy 
( na 1. stupni 160, na 2. stupni 75, ve speciálních třídách 2 ).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 2008 – 2009 byla udělena snížená známka z chování : 
 

 I. st. II. st. spec. tř. celkem % 
2.stupeň 2 19 7 28 5,89 
3.stupeň 1 11 8 19 4,0 

 

třída 1.pololetí 2.pololetí  
6.A 1,60 1,65 
6.B 1,81 1,91 
6.Z – ST 1,64 1,94 
7.A 1,64 1,75 
7.B 1,70 1,85 
7.Z – ST 2,22 2,26 
8.A 2,28 2,38 
8.B 2,17 2,26 
8.Z – ST 1,83 2,13 
9.A 2,26 2,44 
9.B 1,98 2,05 
9.C 1,55 1,79 
9.Z - ST 1,62 2,14 

Třída 1.pololetí  2.pololetí  
1.A 1,00 1,09 
1.B 1,01 1,01 
1.C 1,06 1,09 
2.A 1,02 1,08 
2.B 1,04 1,08 
3.A 1,16 1,23 
3.B 1,26 1,23 
4.A 1,60 1,83 
4.B 1,30 1,28 
5.A 1,52 1,46 
5.B 1,76 1,83 
5.C 1,35 1,41 

Vyznamenání 
ročník 

1. pol. 2. pol. 
1. p.r. 61 57 
2. p.r. 33 33 
3. p.r. 38 37 
4. p.r. 31 27 
5. p.r. 34 30 
6. p.r. 18 17 
7. p.r. 19 8 
8. p.r. 8 7 
9. p.r. 16 12 

6. p.r. ST 2 1 
7. p.r. ST 1 1 
8. pr.ST 0 0 
9. p.r. ST 1 1 

 55,1% 60,6% 

ročník propadající 
5. p.r. 1 
6. p.r. 1 
7. p.r. 1 
8. p.r. 4 
9. p.r. 5 

7. p.r. ST 1  
 2,73% 
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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 0 0 2 2 3 7 8 13 

 
Z celkového počtu 35 žáků, kteří byli hodnoceni sníženou známkou z chování jich 13 bylo 

klasifikováno sníženou známkou z chování v obou pololetích ( 7 žáků ZŠ a 6 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 08/09 
hodin 1 890 696 97 62 56 338 441 1168 357 109 151 372 389 505 

 
počet neomluvených hodin a záškoláků ve školním roce 2008 - 2009 : 
 

 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 
celkem - hodiny 0 0 0 10 0 62 46 223 164 
žáci –ZŠ – hodin 0 0 0 10 0 30 2 183 87 
žáci –ST - hodin      32 44 40 77 
celkem - žáci 0 0 0 1 0 7 5 7 7 

 
 Na škole stoupá počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Největší počet 
záškoláků byl v 8. a 9. ročníku. Z celkového počtu 505 neomluvených hodin plných 193 neomluvených 
hodin měli žáci speciálních tříd, t.j. 38,2%.Největší počet neomluvených zameškaných hodin měl žák 
8. ročníku běžné třídy ZŠ – 86. Jeho neomluvená absence i neomluvená absence dalších 4 žáků byla 
řešena přestupkovou komisí při MÚ v Týně nad Vltavou. 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 stále míjí účinkem.  
 
5.6. údaje o integrovaných žácích 
 

Na škole bylo k 30.6.2009 celkem 52 žáků, kteří byli na základě odborného lékařského a 
psychologického vyšetření integrováni, z toho 31 zdravotně postižených a 21 mentálně postižených. 
 

druh postižení počet žáků 

zdravotní  1 
pouze tělesné ( vozíčkář ) 1 
pouze mentální 21 
sluchové 1 
kombinované 1 
vývojové poruchy učení 27 

 
integrovaní žáci podle ročníků : 
 

ročník  k 30.6.2009 
1. ročník 0 
2. ročník 0 
3. ročník 5 
4. ročník 5 
5. ročník  5 
6. ročník  1 
7. ročník  7 
8. ročník  5 
9. ročník  3 
speciální třídy 21 
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Pro všechny integrované žáky  byl vypracován individuální plán. 
 
Žáci měli možnost navštěvovat dyslektický kroužek. 
 
 S  tělesně postiženým žákem – vozíčkářem pracovala pedagogická asistentka ( 16 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  
 

Na škole probíhala řada republikových projektů -  projekt Bezpečnost v silničním provozu, 
který vyhlásilo ministerstvo dopravy, projekt Zdravé zuby, projekt Čas proměn, projekt Křižovatky 
života, ekologické projekty Recyklohraní a M.R.K.E.V. Probíhaly i projekty třídní a ročníkové, 
celoškolní projekty se z důvodu rekonstrukce školy ve školním roce 2008 – 2009 nekonaly. Všechny 
projekty směřovaly k činnostnímu učení. 
 
6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
6.1. školní metodik prevence 
 
 Školní metodik prevence má plnou kvalifikaci dle zákona. Vykonává zároveň i funkci 
výchovného poradce, pro niž má také kvalifikaci. 
 
 Pravidelně se účastní seminářů ŠMP a školení VP, jejichž realizátorem jsou OMP Mgr.Pavel 
Vácha a PPP. Je členem protidrogové komise při MÚ a spolupracoval při tvorbě Protidrogové strategie 
města. 
 
6.2. vzdělávací akce pro pedagogy 
 
 Na škole se uskutečnila pro třídní učitele přednáška s besedou na téma Prevence záškoláctví, 
soudní dohled. Realizátorem byla kurátorka odboru péče o děti a mládež při MÚ Týn nad Vltavou.  
Byl proveden rozbor situace ve jednotlivých třídách v rámci projektu Prevence šikany, který provedl 
OMP Mgr. Pavel Vácha. 
 
6.3. preventivní aktivity pro žáky 
 
V 6. – 8.třídách pokračovaly aktivity projektu Prevence šikany. Ten byl realizován okresním 
metodikem prevence Mgr.Pavlem Váchou. 
  
název aktivity třídy Realizátor 
Dopravní přestupky a nehod y 9.ABC Odbor dopravy MÚ 
Svět dospělých 9.ABC Odbor soc.věcí MÚ 
Budu dospělák 9.ABC Odbor vnitřních věcí MÚ 
Sexuální výchova 8.AB škola v rámci výuky 
Škodlivost kouření  4.AB Peer program 
Škodlivost drog 5.ABC Peer program 
Komunikace a vztahy 6.AB Peer program 
Šikana 6. – 8. OMP Mgr. P. Vácha 
Nedrogové závislosti 6. – 8. OMP Mgr. P. Vácha 
Trestná činnost 9.ABC, ST Policie ČR 
Sekty 9.ABC Charita 
Jsem cyklista 1.ABC, 2.AB Policie ČR 
Vybavení kola 4.AB, 5.ABC Policie ČR 
Sexuální zneužívání 9.ABC, ST Policie ČR 
Šikana 2.AB Policie ČR 
 



 15

 Ve škole proběhl intervenční program s tréninkem pozitivních vztahů ve třídách 8.A ( březen ) 
a 8.B ( květen ). S žáky pracovali zaměstnanci SVP, výsledky byly rozebrány s třídními učiteli. 
 
6.4. spolupráce s rodiči 
 

Na škole je vypracován minimální preventivní program Škola bez drog. S ním i jeho cíli byli 
seznámeni rodiče žáků i výbor SRPDŠ. 

Pro rodiče žáků jednotlivých ročníků byly zpracovány z oblasti prevence sociálně 
patologických jevů letáky Rady rodičům, které tvoří přílohu minimálního preventivního plánu a které 
byly v jednotlivých ročnících při třídních schůzkách rodičům rozdávány. 

 
 

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  
-  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 září 2008 ukončila paní učitelka JS studium Pedagogické fakulty a stala se plně kvalifikovanou. 
 
 
7.3. individuální vzdělávání 
 
 Individuální vzdělávání probíhalo na základě zájmu vyučujících a potřeb školy.  
 
Vzdělávání v oblasti cizích jazyků ( AJ )     7 pedagogů 
Výchovné poradenství       1 pedagog 
Další vzdělávání učitelů fyziky      1 pedagog 
Multimedia        3 pedagogové 
ekologické vzdělávání       4 pedagogové 
Ochrana zdraví        1 pedagog 
Dopravní výchova       1 pedagog 
Lyžařský kurz        2 pedagogové 
ostatní oblasti ( ZVaS, MŠMT-EFS, VC VSČR )  10 pedagogů ve 13 kurzech 
 
Všechny vzdělávací akce měly akreditaci MŠMT. 
 
7.4. společné školení učitelů  
 
prezentační školení pro práci s interaktivní tabulí všichni pedagogové 
školení 1.pomoci      17 pedagogů 
 
7.5. samostudium  
 
 Samostudium bylo zaměřeno na ověřování ŠVP – metody a formy práce, klíčové kompetence, 
na prostudování nových zákonů a vyhlášek a na odborné samovzdělávání 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 11 kroužků pod vedením pedagogických pracovníků.  
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kroužek  vedoucí  třídy  počet ž. 

dyslektický  Suchanová 1. - 3. 6 
logopedický Suchanová 1. 9 
anglický jazyk Nýdlová  ST 7 
výtvarný Šímová 1. – 3. 11 
výtvarný Polanská 4. – 5. 13 
odbíjená dívky I Koberová 6. – 9. 15 

odbíjená dívky II Koberová 6. – 9. 16 

tvůrčí činnosti Kainzinger 6. - 9. 15 
florbal Mikeska 6. – 9. 24 
kopaná Kainzinger 6. – 7. 16 
zdravotnický   Duroňová 4. – 5. 10 

 
8.2. soutěže 
 

Žáci školy se pod vedením vyučujících zúčastnili řady soutěží a olympiád .Na škole proběhly 
různé mezitřídní soutěže, uskutečnila se i řada meziškolních a městských soutěží. Byla uskutečněna 
školní kola olympiád v matematice ( 41 soutěžících ), Pythagoriáda ( 30 žáků 6. a 7. tříd ), 
matematický Klokan (78 žáků 4. – 9.tříd ), školní kolo olympiády v českém jazyce ( 29 žáků ), 
německém jazyce ( 7 žáků ), anglickém jazyce ( 13 žáků ), dějepise ( 24 žáků ), astroolympiáda ( 39 
žáků ), přírodovědný Klokan ( 33 žáků ), biologická olympiáda ( 29 žáků ). 
 
8.3. výsledky olympiád a soutěží v okresním, krajském a národním kole 
 
umístění v okresních kolech soutěží a olympiád :  
Preventan – cup – mladší žákyně 1. místo 
SHMP speciálních škol - dívky  1. místo 
SHMP speciálních škol - chlapci 1. místo 
Mladý zahrádkář – starší žactvo  1. + 2. + 3. místo 
Mladý zahrádkář – mladší žactvo 2. + 5. + 4. místo 
Pohár rozhlasu – mladší žákyně 2. místo 
Preventan – cup – mladší žáci  2. místo 
SHMP speciálních škol - dívky  2. místo 
lehkoatletický čtyřboj – dívky  3. místo 
lehkoatletický čtyřboj – chlapci  4. místo 
Pohár rozhlasu – starší žákyně   4. místo 
Pohár rozhlasu – mladší žáci  4. místo 
matematická olympiáda – 5.třídy 5. + 5. místo 
odbíjená 3 + 3 – 6. – 7.třídy   5. místo 
hlídky mladých zdravotníků – mladší 8. místo 
Pohár rozhlasu – starší   9. místo 
olympiáda z českého jazyka  9. + 10. místo 
olympiáda z anglického jazyka  11. místo 
olympiáda z dějepisu   19. + 21. místo 
biologická olympiáda   25. + 30. místo 
Pythagoriáda    74.místo 
 
 
umístění v krajských kolech soutěží a olympiád :  
Preventan – cup – mladší žákyně 7. místo 
 
 
umístění v národním kole soutěží a olympiád: 
Mladý zahrádkář – mladší kategorie  10. místo  
Mladý zahrádkář – starší kategorie  22. místo  
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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. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÍ ČŠI 
 
V lednu 2009 proběhla na škole inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo : 

- hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 
§ 174 odst. 2 písm. b) školského zákona 

- zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních 
vzdělávacích programů 

- zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona 

 
Hodnoceny byly oblasti : 

- rovnost příležitostí ke vzdělávání 
- vedení školy 
- předpoklady pro řádnou činnost školy 
- průběh vzdělávání 
- partnerství 
- projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu 
- výsledky vzdělávání žáků a dětí na úrovni školy 

 
Celkové hodnocení školy ( závěrečná citace inspekční zprávy ) :   
Vzdělávací nabídka školy odpovídá rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku, při 
poskytování vzdělávání je postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy a podle 
schválených učebních dokumentů. 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“ je zpracován plně v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem schváleným MŠMT. Škola má odpovídající množství 
materiálních a finančních prostředků a zdrojů pro realizaci ŠVP, které jsou čelně a vhodně využívány. 
Ředitelka školy plní povinnosti, které jí vyplývají ze zákonných norem. Při přijímání žáků a nakládání 
s jejich osobními daty dodržuje rovný přístup ke vzdělávání. Ve vlastním hodnocení školy za školní 
roky 2005/2006 a 2006/2007 jsou analyzovány výsledky vzdělávání a na jejich základě jsou přijímána 
následná opatření. 
Vedení školy zajistilo bezpečné prostředí pro vzdělávací proces svých žáků, včetně strategie prevence 
sociálně patologických jevů, pravidelně vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření 
k jejich minimalizaci. 
Ve sledované výuce byla zaznamenána převaha pozitivních zjištění, vyučující se v souladu s přijatým 
ŠVP snaží o inovaci metod a forem vzdělávání. 
Činnost školy je příkladná, a to po stránce řízení školy, rovného přístupu ve vzdělávání, vytváření 
bezpečného prostředí pro vzdělávání, vedení a výsledcích vzdělávacího procesu a rozvíjení 
partnerských vztahů, Významným pozitivním faktorem je i příjemné klima školy.  
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
 
 
 
 
 
 
 



 18

10. SOUHRNNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

příspěvek r. 2007 r. 2008 

a) neinvestiční výdaje na rok celkem 22 120 770,00 21 825 800,00 
            z toho MR 3 602 500,00 3 905 000,00 
            SR 18 518 270,00 17 920 800,00 
b) investiční výdaje na rok celkem 0,00 0,00 
            z toho MR 0,00 0,00 
            SR 0,00 0,00 

náklady r. 2007 r. 2008 

a) neinvestiční celkem 24 584 784,20 24 323 871,85 
            z toho MR 5 929 179,20 6 277 316,85 
            SR 18 518 270,00 17 920 800,00 
            DČ  137 335,00 125 755,00 
b) investiční celkem 0,00 0,00 
            z toho MR 0,00 0,00 
            SR 0,00 0,00 
             IF 0,00              243 928,30 

 
 

výnosy r. 2007 r. 2008 

celkem 24 784 884,92 24 541 181,23 
            z toho MR 6 068 203,92 6 424 669,23 
            SR 18 518 270,00 17 920 800,00 
            DČ 198 411,00 195 712,00 

 
 

hospodářský výsledek r. 2007 r. 2008 

celkem 200 100,72 217 309,38 
              z toho MR 139 024,72 147 352,38 
              SR 0,00 0,00 
              DČ 61 076,00 69 957,00 

 
 
11. ÚDAJE O KONTROLÁCH  
 
11.1. veřejnosprávní kontroly  
 
předmět kontroly : hospodaření příspěvkové organizace a systém řídící kontroly v aplikaci zákona 
č.563/1991 Sb. , zákona 250/2000 Sb. a zákona  320/2001 Sb. – evidence majetku, inventarizace, 
hospodaření – závazné ukazatele, změny rozpočtu, dodržování zákona o účetnictví, pokladna 
kontrolu prováděl : město Týn nad Vltavou 
termín kontroly : 15.- 30.4.2009 
závěr kontroly : nebyly zjištěny nedostatky 
 
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
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11.2. státní kontroly  
 
předmět kontroly : platby pojistného  a dodržování ostatních povinností plátce pojistného178/2002, 
kontrolu provedl :  VZP 
termín kontroly :  2.3.2009 
závěr kontroly :  penále za opožděnou platbu – odpuštěno  
 
předmět kontroly : spisová služba 
kontrolu provedl :  státní okresní archiv  
termín kontroly :  21.4.2009 
závěr kontroly :  bez závad a doporučením zavést nový podací deník - zaveden 
 
Zprávy jsou uloženy v ředitelně školy. 
 
11.3. kontroly SRPDŠ 
 
předmět kontroly : stravování žáků  
kontrolu provedl :  stravovací komise SRPDŠ 
termín kontroly :  20.5.2009 
závěr kontroly :  bez závad 
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
 
12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁR ODNÍCH  
      PROJEKTŮ 
 
Škola do rozvojových a mezinárodních projektů ve školním roce 2008 – 2009 zapojena nebyla. 
 
13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI      
      CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. 
 
Škola do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ve školním roce 2008 – 2009 zapojena  
nebyla. 
 
 
14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH  
      FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
14.1. Krajský úřad České Budějovice 
 

V rámci dopravní výchovy škola opět využila grantu odboru dopravy a SH Jihočeského kraje, 
v němž získala finanční příspěvek 4.800 Kč na dopravu žáků na výcvik dopravní výchovy na 
dopravním hřišti v Českých Budějovicích. Byly uskutečněny výcvikové zájezdy žáků 4. a 5.tříd. Žáci 
4.tříd na dopravním hřišti v Českých Budějovicích skládali praktické a teoretické testy z dopravní 
výchovy a získali Průkazy mladého cyklisty, také žáci 5.tříd se zúčastnili praktického výcviku a zhlédli 
naučné video. V květnu 2009 byl škole přiznám další grant odboru dopravy KÚ ve výši 4.800 Kč. Část 
tohoto grantu byla využita v květnu a červnu 2009, zbytek využijí žáci 1. stupně na podzim v novém 
školním roce. 
 
 
14.2. Město Týn nad Vltavou 
 

Na škole byly realizovány 3 projekty, na jejichž realizaci přispělo město Týn nad Vltavou. 
Jednalo se o projekty : 

 
 

Pětka naruby – sociální projekt prevence kriminality, jehož cílem bylo podpořit všestranný rozvoj dětí, 
podnítit v nich soutěživost, zdravou ctižádost, chuť spolupracovat, umění komunikovat a respektovat 
jeden druhého. Projekt měl 3 částí, byl určen žákům 4. a 5. tříd základních škol, z nichž byla vytvořena  
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pětičlenná soutěžní družstva.  
1. soutěžní kolo PŘemýšlej, neČEkej, Makej a zVLádni se týkal vědomostí z oblasti přírodovědy, 
českého jazyka, matematiky a vlastivědy.  
2. soutěžní kolo Podej mi ruku zjišťovalo praktické dovednosti z oblasti dopravní výchovy, první 
pomoci a ochrany obyvatel. 
V 3. kole Ukaž, co umíš předváděli žáci své estetické cítění ve výtvarném díle. Výtvarná díla byla 
vystavena v Městské galerii U Zlatého slunce. 
Projektu se zúčastnili žáci 4 základních škol, rozhodčími v jednotlivých kolech byli odborníci – 
záchranář – zdravotník, hasič, policista, galeristka, odborníci z oblasti matematiky, vlastivědy, 
přírodovědy. 
Město Týn nad Vltavou na projekt přispělo částkou 13.000 Kč. 
 
Projekt Pohyb pro všechny – soutěživě i netradičně  - sociální projekt určený především pro žáky 
2. stupně, zejména pro neregistrované sportovce. Cílem bylo nasměrovat ke sportování ty, kteří se 
zatím sportu vyhýbali, ukázat jim aktivitu, kterou zvládnou a která je může ochránit před negativními 
jevy sídliště. V rámci tohoto projektu byl uskutečněn ve spolupráci s oddílem orientačního běhu TJ OB 
České Budějovice Vltavotýnský scorelauf nazvaný Nebojte se mapy, florbalový turnaj ve sportovní 
hale a bruslení na zimním stadionu ve Veselí, které bylo pořádáno i pro děti 1.stupně ZŠ.  
Město na projekt věnovalo 13.000 Kč. 
 
Projekt Cestujeme za poznáním aneb fyzika a přírodopis za školou – sociální projekt, který tvořil 
systém exkurzí a vzdělávacích programů přímo navazujících na učivo fyziky a přírodopisu, kdy žáci 
prostřednictvím zážitků získali nové zkušenosti a ověřili si užití teoretických poznatků v praxi. Byl 
určen dětem 1. i 2. stupně školy. Město na dopravu přispělo 10.000 Kč, takže do projektu se zapojili i 
žáci, jimž rodiče nemohou poskytovat finanční prostředky na nákladnější exkurze. Žáci 2. stupně 
navštívili Muzeum budoucnosti v Linci, Mořský svět v Praze, děti 1.stupně pak ZOO na Hluboké i 
v Praze. 
 
Škola se podílela vlastními finančními prostředky (1 300 000 Kč) Na projektu Města Týn nad Vltavou 
„Výměna oken a zateplení ZŠ Hlinecká “. 
 
15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DAL ŠÍMI  
      PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
15.1. odborová organizace 
 

Na škole pracuje odborová organizace, která se spolupodílí na vypracování kriterií pro 
přidělování odměn a osobních příplatků a podle § 225 ZP spolurozhoduje o nakládání s prostředky 
FKSP. Mezi zaměstnavatelem a odbory je vypracována kolektivní smlouva. 

 
15.2. kultura 
 

V oblasti kultury spolupracovala škola především s odborem kultury při MÚ Týn nad Vltavou, 
který pro žáky zajišťoval většinu výchovných a kulturních představení, s Městským kinem, Městským 
muzeem, Městskou galerií U Zlatého slunce. 
 
15.3. mimořádné situace 
 

V oblasti civilní ochrany spolupracuje škola s vojenským útvarem Bechyně. Pro žáky 8. tříd 
byla připravena přednáška s ukázkou na téma „ Ochrana proti zbraním hromadného ničení,  

Škola spolupracuje s členy HZS. Pro děti byly připraveny ukázky moderní hasičské techniky v 
akci, děti měly možnost si techniku prohlédnout zblízka. 
 
15.4. Mateřská škola 
 

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 naši žáci navštíví mateřskou školu. 
V letošním školním roce připravily děti MŠ pásmo písní a básní, které předvedly svým starším 
kamarádům. 
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15.5. další organizace města 
 

Velmi dobrá je spolupráce s Domem dětí, obecně prospěšnou společností Domov sv. Anežky, 
nízkoprahovým centrem Bongo, celkem dobrá pak s občanským sdružením Stanice Pomoc přírodě. 
Škola spolupracuje s městskou, místní i krajskou Policií ČR. 
 
16. DOPLŇKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 
 
16.1. 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. 
 
16.2. pohybové aktivity 

 
V plavecké škole Plaváček v Písku je realizován plavecký výcvik žáků 3. a 4.tříd v rozsahu 20 

vyučovacích hodin.  
Žáci 7.tříd se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl v lednu na horské boudě 

Slovanka v Krkonoších . Zúčastnilo se ho 33 žáků.  
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 obnovily na chodbách namalované 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 ve florbalu, košíkové, malé kopané, odbíjené a  vybíjené. Škola uspořádala 
přátelská fotbalová utkání se ZŠ Dříteň a ZŠ Dolní Bukovsko. Žáci se účastnili Mc Donald cupu a 
Coca cola cupu, Vltavotýnské míle i Atomiády. Uskutečnilo se bruslení žáků na zimním stadiónu ve 
Veselí nad Lužnicí.  

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

16.3. Duhová dílna 
 
 V budově na Vinařického náměstí byla v rámci celostátního projektu Duhová dílna pro 
základní školy vybudována pomocí grantu Duhová dílna. Její prostory slouží 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. 
 
16.4. 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.  
 
16.5. školní časopis 
  
 Ve škole pracuje redakční rada sestavená ze zástupců jednotlivých tříd. Děti vydávají školní 
časopis Kotel. Objevují se v něm zprávy ze školy, výsledky soutěží, ankety, vtipy, rozhovory se 
zaměstnanci školy, recepty, literární a výtvarné práce žáků. Časopis je velmi nápaditý a každé číslo je 
dětmi netrpělivě očekáváno. 
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16.6. žákovská knihovna 
 
Školní žákovská knihovna má dvě oddělení, která jsou umístěna v jednotlivých budovách 

školy. Fond knih je dostatečný, tvoří ho více než 3.300 výtisků.  V letošním školním roce byly 
zakoupeny nové knihy za 9.382 Kč. Půjčuje se pravidelně 5 x týdně, zájem o knížky je velký.  
Ve školním roce 2008 - 2009 bylo uskutečněno 745 výpůjček, 473 v budově na Hlinkách a 272 v 
budově na Vinařického náměstí. Obě knihovny pracují velmi dobře, žáci do nich rádi chodí. 
 
16.7. exkurze 
 
 Pro žáky byly uspořádány různé exkurze - planetárium, chráněná dílna, meteorologická 
stanice, JETE, vodní elektrárna, čistička odpadních vod, Budvar, plavba lodí po Vltavě, Městský úřad, 
Městské muzeum, Městská knihovna, Mořský svět, botanická zahrada v Praze, Muzeum historických 
vozidel v Pořežanech, přehrada v Hněvkovicích, indiánská vesnice, AJG Hluboká nad Vltavou, řada 
týnských podniků. Z nadačního fondu byla zakoupena permanentka do ZOO Praha, takže vstupné 
bylo pro naše dětivelmi přijatelné a pražskou ZOO navštívila řada tříd. 
 17 žáků školy se účastnilo poznávacího zájezdu Po stopách Evropské unie. Navštívili Paříž, 
Londýn, prohlédli si Oxford, Canterbury, Windsdor i Eton. Bydleli v anglických rodinách, uplatnili své 
znalosti angličtiny v reálném prostředí. 
 
16.8. další školní akce 
 
 Na škole proběhla řada akcí - dětský karneval, Drakiáda, vánoční besídky, besídky ke Dni 
matek, Barevný den, Hrátky s jazykem, Mikulášská nadílka.  
Žáci 2. tříd se zapojili do programu ZOO Ohrada – Adopce zvířete. Po celý školní rok se starali o zmiji 
obecnou. Finance na péči o zvíře získali sběrem a prodejem pomerančové kůry a hliníku. 
 
16.9. pitný režim 
 
 Ve škole je dbáno na dodržování pitného režimu. V obou budovách školy mají žáci možnost si 
o přestávkách zakoupit  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 127 žáků 1. až 5. tříd. 
 
 

 


