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Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky 225/2009 Sb. tyto části: 
 
1. základní údaje o škole 
 1.1 údaje o škole 
 1.2 součásti školy  

1.2.1. údaje o školní družině 
1.2.2. údaje o školní jídelně 

 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 
 1.10 údaje o organizaci školního roku 
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. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
       3.1 zaměstnanci školy 
       3.2 pedagogický sbor a změny během roku 2009 - 2000 
       3.3 kvalifikace 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 prospěchové průměry 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. údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 6.1 školní metodik prevence 
 6.2 preventivní aktivity pro žáky 
 6.3 spolupráce s rodiči       
 6.4 projekt ŠIK 
7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 7.1 stanovené priority 
 7.2 individuální vzdělávání 
 7.3 společné školení učitelů 
 7.4 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. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
10. souhrnné údaje o hospodaření školy za rok 2009 
11. údaje o kontrolách 
 11.1 veřejnosprávní kontroly 
 11.2 státní kontroly 
 11.3 kontroly provedené auditorem HACCP 
 11.4 kontroly KHS 
 11.5 kontroly SRPDŠ 
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12. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
13. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
14. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 14.1 krajský úřad 
 14.2 město Týn nad Vltavou 
15. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 15.1 odborová organizace 
 15.2 kultura 
 15.3 mimořádné situace 
 15.4 mateřská škola 
 15.5 další organizace města 
16. další údaje – doplňky vzdělávání a výchovy 
 16.1 výchovné poradenství 
 16.2 pohybové aktivity 
 16.3 Duhová dílna 
 16.4 internet 
 16.5 školní časopis 
 16.6 žákovská knihovna 
 16.7 exkurze 
 16.8 adopce na dálku 
 16.9 školní akce 
 16.10 pitný režim 
 16.11 ovoce do škol 

 
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   385 772 203 (sekretariát) 
 
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 3 oddělení školní družiny, v nichž pracovalo 115  žáků. Na začátku 
školního roku pracovala 2 oddělení v budově na Vinařického náměstí, 1 oddělení v budově na 
Hlineckém sídlišti, po ukončení rekonstrukce školy a návratu žáků 2. a 3. tříd do budovy na Hlinkách 
byla všechna oddělení umístěna v hlavní budově školy a pro zajištění bezpečnosti žáků z budovy na 
Vinařického náměstí bylo ve dnech odpoledního vyučování v době polední přestávky otevřeno 
oddělení v odloučeném pracovišti školy.  

Těžiště činnosti ve školní družině tvořila práce s projekty. Vychovatelky pracovaly podle 
vlastních projektů – Slušné chování, Lidé a čas, Moje město, Houbování, Naše rodina, Babí léto nese 
dary a řada dalších. Činnost byla zaměřena především na rekreaci a relaxaci, přesto proběhla řada 
aktivit. Děti navštívily mnoho výstav (dřevořezby, fotografie a obrázky starého Týna, loutky, staré 
panenky a proutěné výrobky) soutěžily, sportovaly. Proběhly vánoční besídky pro rodiče, byl 
uspořádán karneval, děti zhlédly vystoupení kouzelníka i vystoupení artistů. Tradičně vyráběly dárečky 
pro budoucí prvňáčky, dárky pro maminky, pro důchodce, malovaly kraslice. Práce žáků zdobily 
vstupní pavilon i chodby školy. Velmi dobrá byla spolupráce s knihovnou a muzeem. 

O provoz ŠD je ze strany rodičů velký zájem, který se dosud daří 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, i žákům 
v době polední přestávky v budově na Vinařického náměstí.  
 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 2009 - 2010 bylo ke stravování přihlášeno 420 strávníků, z toho 362 žáků a 
58 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 2009 – 2010 :  
 
 

měsíc  I.kat.  II.kat.  III.kat.  zaměstnanci  Průměr 
IX 2 973 2 899 743 1 111 368 
X 2 646 2 673 664 1 011 368 
XI 2 623 2 487 611 1 034 355 
XII 1 708 1 631 380    662 365 
I 2 811 2 647 638 1 040 375 
II 2 131 2 008 491    787 361 
III 3 398 3 034 682 1 257 364 
IV 2 825 2 613 557 1 070 372 
V 3 030 2 806 616 1 176 363 
VI 3 146 2 744 573 1 153 346 

  
 Celkem bylo za školní rok 2009 - 2010 uvařeno a vydáno 69 089 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 2009 - 2010 umístěny v budově na 
Hlineckém sídlišti, 4 třídy 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 
09/10 434 21 30 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.  
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V červnu 2008 proběhly volby zákonných zástupců žáků 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 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 2009 - 2010 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, případné připomínky 
rodičů i problémy, pokud se vyskytnou. SRPDŠ poskytuje škole finanční prostředky (odměny při 
turnajích, soutěžích, Den dětí, příspěvek na LVVZ). Byly ustaveny dvě komise SRPDŠ. Stravovací, 
která v rámci svých kompetencí provádí kontrolní činnost ve školní jídelně, a výchovná. Účast členů 
výboru SRPDŠ na jednáních je velmi dobrá. 
 Ve školním roce 2009 - 2010 bylo v 1. a 2. ročnících uskutečněno 5 třídních schůzek, ve 
třídách ostatních ročníků pak 4 třídní schůzky. Účast rodičů na třídních schůzkách je velmi dobrá,  
především na 1. Stupni bývá téměř 100 %. Rodiče žáků 2. stupně se třídních schůzek zúčastňují 
v menším množství, někteří se do školy dostaví až na vyzvání.  

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 listopadu 2009 byla dokončena rekonstrukce budovy na Hlineckém sídlišti – výměna oken a 
zateplení pláště a střechy. Celková hodnota akce „ Výměna oken zateplení ZŠ Hlinecká“, na níž byl 
získán grant od SFŽP, byla 22 905 450,82 Kč. Budova je ve velmi dobrém technickém stavu, v 
budoucnosti je třeba počítat s přestavbou výtahu a rekonstrukcí vzduchotechniky ve školní kuchyni. 
Celkový technický stav budovy na Vinařického náměstí je dobrý, je nutné provést opravu částí fasády. 
Všechny učebny obou budov vyhovují prostorově i osvětlením hygienickým normám. 
 
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. Škola má 2 PC učebny s celkovým počtem 39 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.     
Žáci mají k dispozici i 2 učebny 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 3 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 2009 - 2010 byl zahájen dne 1.9.2009. Byly dodrženy organizační pokyny MŠMT. 
Dne 21.10.2009 se po dokončení rekonstrukce školy přestěhovaly děti  2.AB a 3.AB zpět do budovy 
na Hlinkách. V týdnu od 30.11.2009 do 4.12.2009 bylo žákům na základě rozhodnutí KHS uděleno 
mimořádné volno z důvodu chřipkových onemocnění. Školní rok 2009 – 2010 byl ukončen dle 
organizačních pokynů MŠMT dne 30.6.2009. 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
2.1 vzdělávací programy školy 
 
1. Základní škola -  č.j. 16 847/96 – 2    
výuka probíhala ve všech třídách 4. – 5. ročníků ZŠ a ve všech třídách  9. ročníku ZŠ  
   
2. ZVŠ – č.j. 22980/97 – 22 
výuka probíhala v 9.ročníku speciální třídy. 
 
3. Škola pro všechny – školní vzd ělávací program pro základní vzd ělávání 
výuka probíhala v 1. - 3. ročníku ZŠ  a 6. - 8. ročníku ZŠ  
 
4. Škola pro všechny – školní vzd ělávací program pro základní vzd ělávání žák ů s lehkým 
mentálním postižením 
výuka probíhala v 6. - 8. 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 10 7 7 
matematika 4 5 5 5 5 
prvouka 2 2 2 - - 
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 25 25 27 

2. stupeň  
 

 ŠVP ZŠ 
předmět 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

český jazyk 4,5 4 4,5 4 
matematika 4,5 4 4,5 4 
cizí jazyk 3 3 3 3 
druhý cizí jazyk  2 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 1  
tělesná výchova 3 2 2 2 
člověk a zdraví 1  1  
výtvarná výchova 2 2 1 1 
hudební výchova 1 1 1 1 
pracovní činnosti    1 
svět práce 1 1 1  
rodinná výchova    1 
volitelný předmět  1 1 1 

c e l k e m 28 30 32 28 
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2. stupeň ST 

 ŠVP ZVŠ 
předmět 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

český jazyk 6 5 5 5 
cizí jazyk   2  
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 5 6 
svět práce   1  
řečová výchova     
doplňková hodina  1   
informatika 1 1 1  
chemie    1 

c e l k e m 28 30 31 29 

 
2.3 volitelné předměty  
 

Žákům bylo nabídnuto 6 povinně volitelných předmětů: informatika (pro žáky 9. tříd), 
technické činnosti, sportovní výchova, domácnost, seminář z přírodovědy, ruský jazyk.  
Podle zájmu dětí byly otevřeny a vyučovány: 
 

předmět ročník oddělení počet žáků 
informatika 9. 1 17 
technické činnosti 7. 1 12 
 8. 1 15 
 9. 1 11 
sportovní výchova 7. 1 17 
 8. 2 15 + 13 
 9. 1 21 
domácnost 7. 1 15 

 
2.4 nepovinné předměty 

Ve školním roce 2009- 2010 se na škole vyučoval nepovinný předmět náboženství a sportovní 
hry. Výuky náboženství se účastnilo 15 žáků, výuky sportovních her 22 žáků. 
 
2.5 údaje o žácích  
 

Školní rok byl zahájen se 434žáky ve 21 třídách, ukončen pak s 421 žáky. Z celkového počtu 
žáků bylo k 30.6.2009 ve speciálních třídách 19 mentálně postižených žáků integrovaných z původní 
Zvláštní školy v Týně nad Vltavou. Z okolních obcí dojíždělo do školy 61 žáků, t.j. 14,0 % 
 
počet tříd, žáků a pedagogů k 30.9.2009: 

 třídy žáci pedagogové 
I.st. 11 236 12,4 
II.st. 8 176 16,6 

spec.tř. 2 22 2,7 
celkem 21 434 29,0 
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počet žáků ve třídách k 30.6.2009:  
 

třída žáci  chlapci  dívky  průměrný  
počet žáků  

I.st. 
 
 
 
 

22,1 

průměrný  
počet žáků 

ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,0 

1.A 24 9 15 
1.B 25 12 13 
2.A 20 9 11 
2.B 21 9 12 
2.C 19 9 10 
3.A 17 9 8 
3.B 15 7 8 
4.A 23 16 7 
4.B 23 13 10 
5.A 20 8 12 
5.B 25 9 16 
6.A 22 10 12 průměrný  

počet žáků II.st. 
 
 
 
 

21,3 

6.B 25 11 14 
7.A 20 10 10 
7.B 22 9 13 
8.A 20 10 10 
8.B 24 12 12 
9.A 18 10 8 
9.B 19 11 8 

spec.  12 7 5 
9,5 

spec.  7 4 3 

  
Do 1.tříd nastoupilo v září 2009 50 dětí. Žádný dodatečný odklad školní docházky 

nebyl ve školním roce 2009 - 2010 udělen. 
 
 Během školního roku 2009 - 2010 nebyl žádný přeřazen do speciální třídy.  
 
 
3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
3.1 zaměstnanci školy  
 

pracovníci k 30.6.2010 
fyzické osoby přepočtení 

učitelé 30 29 
vychovatelky  4 3,28 
THP 2 2 
ŠJ 8 7,31 
správní 8 7,38 

 
 
     pracovníků celkem 52 
     z toho muži    6 
     ženy               46 
 
 
3.2 pedagogický sbor a změny během roku 2009 – 2010 
 
 Během školního roku došlo k několika změnám ve složení pedagogického sboru.  5.10.2009 
nastoupila do důchodu paní učitelka 1.stupně, její místo bylo obsazeno paní učitelkou, která se vrátila 
z rodičovské dovolené.  1. června 2010 se vrátila z rodičovské dovolené paní učitelka 2.stupně, proto 
došlo k rozvázání pracovního poměru s paní učitelkou, která ji na dobu RD zastupovala. 2.6.2010 
podstoupila paní učitelka 1.stupně chirurgický zákrok, na její místo byla dočasně přijata kvalifikovaná 
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síla. Ke změně došlo i mezi pedagogy ŠD. Paní vychovatelka odešla do důchodu, byl s ní sepsán 
pracovní poměr na dobu určitou. 
I přes tyto změny lze konstatovat, že pedagogický sbor je již několik let stabilní. Na škole pracovalo  
9 dojíždějících učitelů, což je 30, %. 1 pedagog dojížděl 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 13 (100 %) 0 
II.stupeň 15 (100 %) 0 
speciální třídy 2 (100 %) 0 
školní družina 4 (100 %) 0 

 
Vzhledem k tomu, že výuka anglického jazyka je povinná od 3.ročníku a na škole se jí odučilo 52 
hodin týdně, bylo k  zajištění potřebného počtu hodin anglického jazyka nutné přidělit výuku angličtiny 
i paním učitelkám ze speciálních tříd. I z tohoto důvodu vyučovali ve speciálních třídách učitelé 
běžných tříd. Došlo tak k prostupnosti mezi oběma vzdělávacími programy a poznání práce v jiných 
situacích a s jinými žáky. 
 
 
 
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       46  
počet žádostí o odklad        8 
počet odkladů udělených rozhodnutím ředitele školy    8 
počet neudělených odkladů       0 
počet žáků, kteří nastoupí do ZŠ logopedické     0 
počet přijatých       38 
do 1. tříd v září nastoupilo     50 
 
4.3 údaje o výsledcích přijímacího řízení 
 
Do primy bylo přijato 16 žáků 5. tříd, tj. 35,55 % žáků 5.tříd, to je o 12 % víc než v loňském roce. 
Z 5.B třídy odešlo do gymnázia 80 % žáků. 
2 žáci 5. tříd odešli do sportovní třídy na ZŠ Malá Strana. 
Z celkového počtu 45 žáků 5.tříd jich ze školy tedy odešlo 20, což činí 44,45 %. 
 
Základní vzdělání ukončilo v 9. třídě 37 žáků. 
do studijních oborů s maturitou     22 žáků 
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do bezmaturitních studijních oborů žáků   15 žáků 
 
Z nižších ročníků ukončili povinnou školní docházku 3 žáci, všichni vycházejí  z 8. ročníku. Všichni se 
přihlásili ke studiu na bezmaturitních studijních oborů. 
 
Ve speciálních třídách ukončili základní vzdělání v 9. třídě 4 žáci, 3 z nich se přihlásili do učebních 
oborů, 1 dívka je na rodičovské dovolené. 
 
Nikdo z žáků speciálních tříd neukončil základní vzdělávání v nižším ročníku.  
 
 
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
 
5.1 testování  
 
V březnu byla ve spolupráci s „Republikovým centrem vzdělávání Praha“  realizována akce „Moderní 
metody ve volbě povolání žáků ZŠ“ v osmém ročníku. 
 
10.6.2010 získala škola od společnosti SCIO Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní 
výchovné vzdělávací činnosti ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010. 
 
 
Ve školním roce proběhlo několik zjišťování znalostí a dovedností žáků, provedených společností  
 
 

 
 
 
 
 
5.2 prospěchové průměry tříd k 30.6.2010 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIO 7.B –   ČJ, M, obecné studijní předpoklady  
8.AB – zjišťování úrovně klíčových kompetencí 
9.B –    ČJ, M, Cj  obecné studijní předpoklady 
 

 

třída 1.pololetí  2.pololetí  
6.A 1,81 1,90 
6.B 1,92 1,98 
6.Z – ST 1,47 1,92 
7.A 1,79 1,74 
7.B 2,00 2,03 
7.Z – ST 1,88 1,91 
8.A 1,86 1,88 
8.B 1,89 1,87 
8.Z – ST 2,05 2,24 
9.A 2,14 2,15 
9.B 2,10 2,08 
9.Z - ST 2,28 2,59 

třída 1.pololetí  2.pololetí  
1.A 1,06 1,07 
1.B 1,00 1,00 
2.A 1,05 1,12 
2.B 1,05 1,15 
2.C 1,16 1,21 
3.A 1,10 1,25 
3.B 1,07 1,07 
4.A 1,48 1,65 
4.B 1,37 1,40 
5.A 2,12 2,03 
5.B 1,35 1,34 
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5.3 počet vyznamenání a propadajících: 
                                                                                                 

     
                  propadající po opravných zkouškách: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z 8 propadajících žáků 4 ukončili povinnou školní docházku, 3 opakují ročník a 1 žák postoupil 
s nedostatečnými do vyššího ročníku.  
 
 
5.4 údaje o výchovných opatřeních  
 

Během školního roku 2009 - 2010 bylo uděleno 211 pochval třídního učitele a ředitele školy 
(na 1. stupni 137, na 2. stupni 73, ve speciálních třídách 1). Pochvaly za mimořádné úspěchy obdrželi 
žáci na vysvědčení, ostatním žákům byla udělena pochvala do žákovské knížky či předán pochvalný 
list. Dva žáci 9. třídy obdrželi při příležitosti slavnostního předávání vysvědčení na MÚ k pochvale i 
věcný dar.   
 
V obou pololetích školního roku 2009 – 2010 byla udělena snížená známka z chování: 
 

 I. st. II. st. spec. tř. celkem % 
2.stupeň 0 4 12 16 3,68 
3.stupeň 0 8 5 13 3,08 

 
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 0 0 3 2 3 12 

 
V letošním školním roce bylo hodnoceno sníženou známkou z chování 20 žáků, tedy o 15 

žáků méně než v předchozím školním roce. Z celkového počtu 20 žáků, kteří byli hodnoceni sníženou 
známkou z chování, bylo 13 klasifikováno sníženou známkou z chování v obou pololetích 
(4 žáci ZŠ a 9 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 09/10
hodin 1 890 696 97 62 56 338 441 1168 357 109 151 372 389 505 396 

 
 

Ročník 
Vyznamenání 

1. pol. 2. pol. 
1. p.r. 49 49 
2. p.r. 55 54 
3. p.r. 31 29 
4. p.r. 31 26 
5. p.r. 22 23 
6. p.r. 8 9 
7. p.r. 9 11 
8. p.r. 15 14 
9. p.r. 8 10 

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

 53,2% 54,2% 

ročník propadající 
6. p.r. 1 
7. p.r. 2 
8. p.r. 2 
9. p.r. 1 

7. p.r. ST 1  
9.p.r. ST 1 

 1,9% 
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počet neomluvených hodin a záškoláků ve školním roce 2009 - 2010: 
 

 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 11 18 145 122 
žáci –ZŠ – hodin 0 0 0 10 0 5 65 108 104 
žáci –ST - hodin      6 30 37 18 
celkem - žáci 0 0 0 1 0 2 8 2 2 

 
 Na škole se snížil počet neomluvených hodin i počet záškoláků, i když se ve škole v 2. pololetí 
utvořila parta dětí, které absentovaly školní docházku. Právě proto došlo k nárůstu záškoláctví 
v posledních měsících školního roku. V 1. pololetí bylo na škole celkem 108 neomluvených hodin. Na 
tomto počtu se podíleli pouze 4 žáci ZŠ a 6 žáků speciálních tříd. V 2. pololetí vzrostl počet 
neomluvených hodin na 288, přibyli 4 noví záškoláci. Největší počet žáků s neomluvenou absencí byl 
v 7. ročníku. Z celkového počtu 396 neomluvených hodin plných 114 neomluvených hodin měli žáci 
speciálních tříd, t.j. 28,8 %.Největší počet neomluvených zameškaných hodin měl žák 8. ročníku 
běžné třídy ZŠ – 114 a žák 9.ročníku - 104. Neomluvená absence obou žáků i neomluvená absence 
dalších 2 žáků byla řešena přestupkovou komisí při MÚ v Týně nad Vltavou. Škola spolupracuje s 
odborem sociálně právní ochrany dětí při MÚ v Týně nad Vltavou i s MPS České Budějovice, výsledky 
společných postupů a jednání se u většiny rodičů těchto žáků stále míjí účinkem.  
 
5.6 údaje o integrovaných žácích 
 

Na škole bylo k 30.6.2010 celkem 36 žáků, kteří byli na základě odborného lékařského a 
psychologického vyšetření integrováni, z toho 17 zdravotně postižených a 19 s lehkým mentálním 
postižením. 
 

druh postižení počet žáků 
pouze mentální 19 
sluchové 1 
vývojové poruchy učení 16 

 
integrovaní žáci podle ročníků: 
 

ročník  k 30.6.2009 
1. ročník 2 
2. ročník 2 
3. ročník 0 
4. ročník 4 
5. ročník  3 
6. ročník  2 
7. ročník  0 
8. ročník  1 
9. ročník  3 
speciální třídy 19 

 
Pro všechny integrované žáky byl vypracován individuální plán. 
 
Žáci měli možnost navštěvovat dyslektický kroužek. 
 
 Velmi dobrá byla spolupráce s PPP v Českých Budějovicích, s SPC pro sluchově postižené 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 Celé Česko čte dětem, Bezpečnost 
v silničním provozu, který vyhlásilo ministerstvo dopravy, projekt Zdravé zuby, projekt Čas proměn, 



 14

projekt Křižovatky života, ekologické projekty Recyklohraní a M.R.K.E.V.  Probíhala řada projektů 
třídních a ročníkových, velmi úspěšné byly projekty výtvarné - Nice city, Architektura v praxi, Můj dům,  
žáci školy se zapojili i do projektu AJG Ve zvířecí kůži. Líbily se Barevné dny, zajímavé byly 
dlouhodobé třídní výukové projekty Svět kolem nás, Třídíme odpad, Všude žijí lidé, Víčkohraní. 
V květnu byly uskutečněny 2 celoškolní projektové dny.  Na 1.stupni proběhl první projektový den v 
rámci jednotlivých tříd, do druhého projektového dne, který byl zaměřený na sportovní dovednosti 
žáků, se zapojily všechny děti  4. a 5.tříd. Na 2.stupni si žáci měli možnost vybrat si z nabídky každý 
projektový den jiný projekt. Celkem bylo vyhlášeno a uskutečněno 27 projektů. Všechny projekty 
směřovaly k činnostnímu učení a zaměřovaly se na rozvoj všech kompetencí. 
Velmi zajímavý byl sociální projekt  Patronát sedmáků nad prváky. Projekt vznikl na začátku školního 
roku, kdy v době rekonstrukce školy spolu sousedily třídy žáků 1. a 7.tříd. Přestože se po ukončení 
rekonstrukce žáci 7.tříd přestěhovali do jiného patra a jiného pavilonu, spolupráce mezi většinou dětí 
pokračovala. 
 
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. I pro tu funkci je plně kvalifikovaný. 
 
 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. preventivní aktivity pro žáky 
 
V 6. – 9.třídách proběhl monitoring společensky sociálně patologických jevů. S jeho výsledky byly 
ředitelka školy a ŠMP seznámeni, jejich prostřednictví pak i třídní učitelé, školská rada i členové 
SRPDŠ. Na základě monitoringu proběhly další aktivity : 
  
název aktivity třídy realizátor 
Vzájemně si pomáháme 1.AB ZŠ 
Účastním se dopravního provozu 2.A Policie ČR 
Kde pracují policisté 2.BC Policie ČR 
Kouření a drogy 3.AB Peer program - gymnázium 
Policie chrání a pomáhá 4.AB, 5.AB Policie ČR 
Řekni drogám ne ! 5.AB DVD – ZŠ 
Vztahy ve třídě 6.AB Peer program - gymnázium 
Legální drogy 6.AB OMP 
Sexuální výchova 7.A Peer program - gymnázium 
Drogové závislosti 8.AB OMP 
Dopravní přestupky a nehod y 9.AB Odbor dopravy MÚ 
Mimořádné události 8.AB Odbor krizové situace MÚ 
Sexuální výchova 8.AB gynekoložka ČB 
Právní povědomí 9.AB OMP 
Budu dospělák 9.AB Odbor vnitřních věcí MÚ 
Sekty 9.AB Charita 
Dopravní přestupky 9.AB Odbor dopravy MÚ 
filmové představení Katka 7.AB, 8.AB, 9.AB MCKV - kino 
 
  
6.3 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 nazvané Rady rodičům, které tvoří přílohu minimálního preventivního plánu 
a které byly v jednotlivých ročnících při třídních schůzkách rodičům předány. 
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Každoročně pořádáme akci Nebojte se školy. Před zápisem dětí do 1. tříd jsou pro budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče pořádány Dny otevřených dveří. Rodiče mohou během běžného vyučování 
navštívit se svým dítětem podle svého zájmu kteroukoli 1. nebo 2. třídu. V červnu je pak v rámci této 
akce pořádáno setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou, která je od září bude učit.  
 
 
6.4 projekt ŠIK 
 
 Škola se zapojila do projektu budovaného pod záštitou MŠMT, MV, MŽP, MS a MD ČR.  
ŠIK je školní informační kanál zaměřený na specifickou a nespecifickou prevenci a informačně 
vzdělávací činnost. Je koncipován interaktivně, komunikace s žáky probíhá prostřednictvím 
ozvučených spotů vysílaných na velkoplošné obrazovce umístěné v hale školy. 

 
 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
 
7.1 stanovené priority 
- studium v oblasti pedagogických věd  - nutnost dosáhnout plné odborné kvalifikace u 3 vyučujících  
  1.stupně. –  do roku 2014 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 
-  multimediální vzdělávání 
 
7.2 individuální vzdělávání 
 
 Individuální vzdělávání probíhalo na základě zájmu vyučujících a potřeb školy.  
 
vzdělávání v oblasti cizích jazyků (AJ)     4 pedagogové 
výchovné poradenství       1 pedagog 
další vzdělávání učitelů fyziky      1 pedagog 
další vzdělávání učitelů matematiky      2 pedagogové 
multimedia        4 pedagogové 
ekologické vzdělávání       1 pedagogové 
ostatní oblasti (ZVaS, MŠMT-EFS, VC VSČR)  10 pedagogů ve 13 kurzech 
 
Všechny vzdělávací akce měly akreditaci MŠMT. 
 
7.3 společné školení učitelů  
 
prezentační školení pro práci s interaktivní tabulí všichni pedagogové 
 
7.4 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 8 kroužků pod vedením pedagogických pracovníků.  
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kroužek  Vedoucí  třídy  počet 
žáků 

pohybové hry  Mgr. Suchanová 2. 11 

dyslektický  Mgr. Suchanová 2. 6 
dopravní Z. Sedláčková 4. – 5. 10 
odbíjená dívky  Mgr. Koberová 6. – 9. 16 

tvůrčí činnosti Mgr. Kainzinger 6. – 9. 9 
kopaná Mgr. Kainzinger 6. – 9. 11 
florbal Mgr. Mikeska 6. – 9. 24 
zdravotnický   Mgr. Šímová 8. – 9. 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 meziškolních a městských soutěží. Byla uskutečněna 
školní kola olympiád v matematice, Pythagoriáda, matematický Klokan, školní kolo olympiády v 
českém jazyce, německém jazyce, anglickém jazyce, dějepise, uskutečnila se astroolympiáda, 
přírodovědný Klokan i biologická olympiáda. 

Žáci 5.ročníků se zúčastnili čtyřkolové vědomostní soutěže Správná čtyřka, kterou pořádala 
ZŠ Bukovsko. Obsadili 2. místo. 
 
8.3 výsledky olympiád a soutěží v okresním a krajském kole 
 
umístění v okresních kolech soutěží a olympiád:  
přespolní běh – starší žákyně  1. místo 
stolní tenis – starší žákyně  1. místo 
Atletický čtyřboj ST – družstvo žákyň 1. místo 
Atletický čtyřboj ST –  jednotlivci dívky 1. + 2. + 3. + 5. místo 
Preventan cup – mladší žákyně  2. místo 
florbal -  mladší žáci   2. místo 
basketbal – mladší žákyně  2. místo 
basketbal – starší žákyně  2. místo 
basketbal – starší žáci   2. místo 
Mladý zahrádkář – mladší žactvo 2. + 3. + 9. místo 
Atletický čtyřboj ST – jednotlivci chlapci 2. + 5. místo 
basketbal – mladší žáci   3. místo 
florbal – starší žáci   3. místo 
přespolní běh – mladší žákyně  3. místo 
atletický čtyřboj – starší žákyně  3. místo 
Mladý zahrádkář – starší žactvo  3. + 5. + 11. místo 
florbal – mladší žákyně   4. místo 
atletický čtyřboj – starší žáci  4. místo 
Pohár rozhlasu – starší žákyně   4. místo 
Pohár rozhlasu – mladší žákyně 4. místo 
Pohár rozhlasu – starší žáci   4. místo 
Olympiáda z českého jazyka  4. + 33. místo 
odbíjená – starší žákyně  5. místo 
Pohár rozhlasu – mladší žáci  6. místo 
olympiáda z matematiky   9. + 45. místo 
dopravní soutěž - družstvo  9. místo 
olympiáda z anglického jazyka  12. + 16. místo 
hlídka Mladých zdravotníků  13. místo 
olympiáda z dějepisu   21. + 41. místo 
biologická olympiáda   25. + 32. + 33. místo 
 
umístění v krajských kolech soutěží a olympiád:  
atletický čtyřboj ST – družstvo žáků 2. místo 
přespolní běh – starší žákyně  3. místo 
atletický čtyřboj ST – družstvo žákyň 4. 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 
 
Ve školním roce 2009 – 2010 neproběhla na škole inspekční činnost. 
 
 
10. SOUHRNNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

příspěvek r. 2008 r. 2009 

a) neinvestiční výdaje na rok celkem 21 825 800,00 23 315 724,00 
            z toho MR 3 905 000,00 4 795 924,00 
            SR 17 920 800,00 18 519 800,00 
b) investiční výdaje na rok celkem 0,00 0,00 
            z toho MR 0,00 0,00 
            SR 0,00 0,00 

náklady r. 2008 r. 2009 

a) neinvestiční celkem 24 323 871,85 25 094 879,58 
            z toho MR 6 277 316,85 6 441 151,08 
            SR 17 920 800,00 18 519 800,00 
            DČ  125 755,00 133 928,50 
b) investiční celkem 0,00 231 102,00 
            z toho MR 0,00 0,00 
            SR 0,00 0,00 
             IF                  243 928,30 231 102,00 

 
 

výnosy r. 2008 r. 2009 

celkem 24 541 181,23 25 196 875,44 
            z toho MR 6 424 669,23 6 467 380,44 
            SR 17 920 800,00 18 519 800,00 
            DČ 195 712,00 209 695,00 

 
 

hospodá řský výsledek r. 2008 r. 2009 

celkem 217 309,38 101 995,86 
              z toho MR 147 352,38 26 229,36 
              SR 0,00 0,00 
              DČ 69 957,00 75 766,50 
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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, ostatní 
kontrolu prováděl : město Týn nad Vltavou 
termín kontroly : 3.5.- 10.5.2010 
závěr kontroly : nebyly zjištěny nedostatky 
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
 
11.2 státní kontroly  
 
předmět kontroly : kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, a § 84 odst. 2 písm. i ) 
zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění 
kontrolu provedl :  OSSZ 
termín kontroly :  20.11. a 23.11.2009 
závěr kontroly :  bez závad  
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
11.3 kontroly provedené auditorem HACCP 
 
předmět kontroly : objektivní posouzení funkčnosti a účinnosti systému bezpečnosti potravin  
( HACCP)  a návrh na zlepšení stávající správné výrobní a hygienické praxe 
kontrolu provedl : auditor HACCP 
termín kontroly : 17.6.2010 
výsledky kontroly : během auditu nebyly zjištěny neshody, systém HACCP je funkční 
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
 
 
11.4 kontroly KHS 
 
předmět kontroly : plnění povinností stanovených nařízením EP a rady ES č. 852/2004 o hygieně 
potravin, nařízení rady ES 178/2002, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 137/2004 Sb., o hygienicích požadavcích na 
stravovací služby  
kontrolu provedl :  KHS 
termín kontroly :  7.10.2009 
závěr kontroly :  bez závad 
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
 
 
11.5 kontroly SRPDŠ 
 
předmět kontroly : stravování žáků  
kontrolu provedl :  stravovací komise SRPDŠ 
termín kontroly :  19.2.2010 
závěr kontroly :  bez závad 
 
Zpráva je uložena v ředitelně školy. 
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12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁR ODNÍCH  
      PROJEKTŮ    
 
V listopadu 2009 podala škola na KÚ neúspěšně žádost o příspěvek na obnovu vybavení sportovních 
zařízení z programu Podpora sportu, v březnu 2010 jsme se neúspěšně účastnili grantového řízení 
Oranžová učebna, které vyhlásila Nadace ČEZ. 
V červnu 2010 podala škola Jihočeskému kraji žádost o schválení operačního projektu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. a MŠMT žádost o schválení operačního projektu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4. MŠMT žádost schválilo, operační program 
bude zahájen 1.9.2010. 
 
Škola do rozvojových a mezinárodních projektů ve školním roce 2009 – 2010 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 2009 – 2010 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 3.- 5. tříd. Děti na 
dopravním hřišti v Českých Budějovicích absolvovaly teoretický i praktický výcvik. Ocenily modernizaci 
dopravního hřiště, líbil se jim kruhový objezd, nové světelné semafory i to, že vozový park je 
doplňován. V květnu 2010 byl škole přiznám další grant odboru dopravy KÚ ve výši 5 200 Kč.  
 
14.2 Město Týn nad Vltavou 
 
Na realizaci projetu Města Týn nad Vltavou „ Výměna oken a zateplení ZŠ Hlinecká „ se podílelo  
město, z vlastních prostředků uhradilo 9.022.764,49 Kč,  vlastními finančními prostředky 1.300.000 Kč 
se podílela škola . 
 
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 MCKV 
 

Ve městě byla zřízena nová příspěvková organizace Městské centrum kultury a vzdělávání. 
Do její organizační struktury patří městské muzeum, infocentrum, městská knihovna, městské kino, 
městská galerie a kultura. Se všemi organizačními složkami MCKV škola spolupracovala. Mezi 
nejzdařilejší akce patřil muzikál Dlouhý, Široký a Bystrozraký, divadelní představení Obušku, z pytle 
ven !,Jak beruška Uška o 7. tečku přišla, výchovný pořad Velikonoce aneb Jaro, vítej, koncerty 
Yamaha, Poslední kovboj, filmová představení 3D Podmořský svět, Africké dobrodružství, Hurvínek. 
Velmi působivý byl dokumentární film o Nicholasi Wintonovi Síla lidskosti. 
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15.3 mimořádné situace 
 

V oblasti krizových situací spolupracuje škola také s vojenským útvarem Bechyně. Pro žáky  
8. tříd byla připravena přednáška s praktickou 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, proběhly i besedy hasičů se žáky 4. a 5.tříd. 
 
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. 
 
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 a s probační a mediační službou. 
 
 
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 pomáhal s vyplňováním přihlášek ke studiu. Pro vycházející 
žáky jsme již tradičně zorganizovali návštěvu výstavy Vzdělání a řemeslo, cestu žákům zaplatila škola 
z Nadačního fondu. V listopadu proběhla na škole Burza škol, tedy setkání rodičů a vycházejících 
žáků 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 byl realizován plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd v rozsahu 

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

boudě Slovanka v Krkonoších. Zúčastnilo se ho 31 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 mohou o velkých a poledních přestávkách sportovat. Také 
v budově na Vinařického náměstí byl do volné učebny umístěn tenisový stůl. Dětmi  je využívána i 
lezecká stěna, která byla na škole vybudována svépomocí. V pavilonech žáků 1. a 2. tříd namalovaly  
paní učitelky na chodbách skákací panáky a domina..  

Ve škole proběhla řada sportovních akcí. V 1. - 3. ročnících různé sportovní soutěže mezi 
třídami zaměřené na obratnost a pohotovost, ve  4.a 5. ročnících školní kolo lehkoatletické olympiády, 
vánoční soutěžení ve vybíjené a přehazované, ve spolupráci s TJ Hluboká nad Vltavou nácvik 
baseballu a softballu, v 6. - 9. ročnících turnaje ve florbalu, košíkové, malé kopané, odbíjené a  
vybíjené, byl uskutečněn atletický trojboj.  Žáci školy se účastnili Mc Donald cupu, Preventan cupu, 
Vltavotýnské míle i Atomiády. Uskutečnilo se bruslení žáků na zimním stadiónu ve Veselí nad Lužnicí. 
Škola byla organizátorem okresního kola soutěže v odbíjené 3 + 3. 

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Počet členů je 87. 
 

16.3. Duhová dílna 
 
 Duhová dílna, která byla v budově na Vinařického náměstí v rámci celostátního projektu 
Duhová dílna pro základní školy vybudována pomocí grantu, je celoročně celoročně využívána  žáky  
při hodinách výtvarné výchovy. Jsou tu vystavovány práce dětí a vyhlašováni vítězové výtvarných 
soutěží. 
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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. 
 
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.  I v letošním školním roce byl fond 
knihovny doplněn o výtisky vyřazené z MěLK.  V budově na Hlineckém sídlišti se půjčuje denně, 
v budově na Vinařického náměstí vždy v úterý a ve čtvrtek. Ve školním roce 2009 - 2010 bylo 
uskutečněno 218 výpůjček, 136 v budově na Hlinkách a 82 v budově na Vinařického náměstí. Obě  
oddělení knihovny žáci využívají. 
 
16.7 exkurze 
 
 Pro žáky byly uspořádány různé exkurze - planetárium, chráněná dílna, meteorologická 
stanice, JETE, vodní elektrárna, čistička odpadních vod, Jihočeské divadlo, Po stopách husitství – 
Tábor, Stanice Pomoc přírodě, Zoo Ohrada Hluboká, Budvar a EKO Hluboká, plavba lodí po Vltavě, 
Městský úřad, Městské muzeum, Městská knihovna,  Národní muzeum v Praze, Muzeum čokolády 
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 děti velmi přijatelné a pražskou ZOO navštívila řada tříd. 
 
16.8 adopce na dálku 
 
 Škola se zapojila do mezinárodního projektu Adopce dětí na dálku. Žáci všech tříd přijali návrh 
děvčat ze 7.B třídy a rozhodli se podporovat jedno z afrických dětí. Byla uspořádána finanční sbírka, 
do níž přispívali žáci, zaměstnanci školy, rodiče. Vybralo se 8.950 Kč a guinejský chlapec Mamadou 
Sylla má zajištěno vzdělávání do konce kalendářního roku 2010. 
 
Žáci 1. a 2. tříd se zapojili do programu ZOO Ohrada Patronát nad zvířetem. Po celý školní rok se 
starali o psouna prériového. Finance na péči o zvíře získali sběrem a prodejem pomerančové kůry a 
hliníku. 
 
 
16.9 další školní akce 
 
 Na škole proběhla řada akcí - dětský karneval, Drakiáda, vánoční besídky, besídky ke Dni 
matek, Barevný den, Mikulášská nadílka, výchovný pořad Papírování, malování deštníčků a mnoho 
dalších. 
 Byla realizována i řada besed.  K těm nejúspěšnějším patřila beseda žáků 9.tříd 
s plukovníkem Ing. Pavlem Vaňkem, členem ČsOL, dále pak besedy žáků 4. a  5. tříd Poznatky z cest 
– promítání a vyprávění z cest Ing. Pirgla  do Švýcarska a Islandu. 
Žáci 4. a 5. tříd již tradičně připravili veřejné vystoupení u městského vánočního stromku. 
 
16.10 pitný režim 
 
 Ve škole je dbáno na dodržování pitného režimu. V obou budovách školy mají žáci možnost si 
o přestávkách zakoupit mléčné a ovocné nápoje. Ve vstupní hale budovy na Hlineckém sídlišti jsou 
zabudovány 2 automaty  - 1 na chlazené nápoje a 1 na nápoje teplé. Škola je zapojena do akce 
Školní mléko. Mléčné výrobky odebírá 95 žáků 1. až 5. tříd. 
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16.1 Ovoce do škol 
 
 Na škole je realizován projekt Ovoce do škol, jehož podstatou je poskytnutí čerstvého ovoce a 
zeleniny dětem v 1. - 5. ročníku zdarma a přispět tak k zdravé výživě dětí. V naší škole se do projektu zapojily 
všechny děti 1. stupně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


