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1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola 

Název školy Základní škola Bavorov, okres Strakonice 

Adresa školy Ke Koupališti 332, 387 73 Bavorov 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 750 00 598 

IZO 107 722 259 

Identifikátor školy 650 042 395                             

Vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Sedláčková 

zástupkyně ředitele: Mgr. Marcela Pfefferová 

Kontakty tel.: 383 390 333, mobilní tel.: 731 145 881 

e-mail: zsbavorov@zsbavorov.cz 

www.zsbavorov.cz 

 

Charakteristika školy 

Škola je plně organizovanou základní školou s devíti ročníky. Součástí školy je školní jídelna  

a školní družina. Takto je také zařazena do sítě škol. 

Zvláštní místní podmínky 

 začátek školního vyučování je v 7,40 hodin – důvodem je ukončení vyučování v návaznosti  

na odjezdy autobusů 

 přibližně polovina žáků dojíždí do sídla školy 

 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele Město Bavorov 

Adresa zřizovatele Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov 

IČO 00 250 945 

Kontakt tel.: 383 390 201 

e-mail: bavorov@seznam.cz 

www.bavorov.cz 

 

1.3 Součásti školy 

Základní škola, IZO: 107 722 259 kapacita 200 žáků 

Školní družina, IZO: 114 800 260 kapacita 180 žáků 

Školní jídelna, IZO: 102 515 042 kapacita 400 jídel 

mailto:bavorov@seznam.cz
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1.4 Základní údaje o součástech školy 

Základní škola 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 167 žáků (ze statistického přehledu k 30. 9. 2015).  

Na prvním stupni bylo 100 dětí a na druhém stupni 67.  

Školní družina 

ŠD byla organizována ve 5 odděleních, s celkovým počtem 122 přihlášených žáků. Obsahem 

činností bylo vedení zájmových a rekreačních aktivit, částečně také příprava na vyučování. 

Školní jídelna 

ŠJ zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance, pro děti mateřské školy a cizí strávníky.  

Ke stravování bylo přihlášeno 158 žáků školy, 39 ostatních strávníků. Do mateřské školy, která je 

právním subjektem, se dovážela strava pro 80 strávníků (svačiny a obědy). 

 

1.5 Materiálně – technické podmínky školy - Vybavenost školy 

Škola má k dispozici rozsáhlý uzavřený areál, kde stojí samostatné budovy: hlavní budova, budova 

pro školní jídelnu, budova školní družiny a budova pro výuku pracovních činností. V budově, která 

slouží školní jídelně, je zároveň umístěna i pobočka ZUŠ Vodňany. V  areálu je vybudováno hřiště 

pro potřeby školní družiny, školní pozemek se sadem a školní hřiště.  

Žákům jsou k dispozici malá a velká tělocvična, odborná učebna fyziky a chemie, počítačová 

učebna, učebna dílen a nově zařízená cvičná kuchyňka.  

Škola využívá počítačovou síť s přístupem na internet, do níž jsou připojeny počítače ve všech 

třídách školy, všech hospodářských pracovníků, počítače ve sborovně a ředitelně, počítače ve školní 

družině, počítač ve školní jídelně. Připojení k internetu je nyní k dispozici ve všech budovách – 

školních dílnách, školní družině, budově ZUŠ. 

Hlavní budova 

Na hlavní budově byla v minulých letech provedena oprava fasády, výměna oken a střešní krytiny. 

Je zde vybudován výtah, který umožňuje bezbariérový přístup do všech pater. Ve všech třídách je 

nyní již k dispozici interaktivní tabule s dataprojetorem a počítačem. Hlavní vchod je opatřen 

elektronickým vrátným, videotelefonem a kamerou pro kontrolu přicházejících osob.   

Školní jídelna 

Jídelna splňuje požadavky pro stravování. Vchod zabezpečuje elektronický vrátný a audiotelefon. 

Školní družina 

Školní družina je umístěna v samostatné budově. Na travnaté ploše před školní družinou mají žáci  

k dispozici houpačky, skluzavku, domeček, pískoviště a další prvky pro volnočasové aktivity. 

Družina ke své činnosti využívá školní hřiště, tělocvičny, školní dílny a počítačovou učebnu. Vchod 

je opatřen elektronickým vrátným a videotelefonem. 
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Školní dílny  

Po rozsáhlé rekonstrukci budovy včetně vnitřních prostor je zde k dispozici nová plně vybavená 

cvičná kuchyně. Dále je zde možné využít třídu pro výuku pracovních činností – dílny. Další 

učebna je využívána nově vybaveným oddělením školní družiny a jedna učebena je zde vyhrazena 

pro činnost zájmových kroužků a nepovinného předmětu náboženství. 

Tělocvičny 

Škola disponuje dvěma tělocvičnami. Jedna – malá – je umístěna v hlavní budově. S hlavní 

budovou je vestibulem propojena druhá tělocvična - velká.  Její výstavba byla dokončena v roce 

1993. Tělocvična je plně vyhovující velikostně i vybaveností tělocvičným nářadím a náčiním, které 

je postupně obměňováno a doplňováno.  Díky dotačnímu program Jihočeského kraje byly získány 

finanční prostředky na obnovu vybavení. Do konce roku 2016 budou v tělocvičně umístěny nové 

branky na házenou, sestava pro skok vysoký a další nové tělocvičné nářadí. Součástí zázemí 

tělocvičny je provoz sprch. Obě tělocvičny škola pronajímá. 

Školní hřiště 

Součástí areálu školy je školní hřiště. Na travnaté ploše je umístěno antukové hřiště pro míčové hry 

a doskočiště pro skok do dálky.  

 

1.6 Údaje o školské radě 

V roce 2014 bylo do školské rady zvoleno 6 členů. 

Jméno Zastupuje Funkce 

Václav Kůs zřizovatele předseda 

Iva Jarošová zřizovatele člen 

Ing. Jiří Kulík rodiče člen 

Miroslava Podlahová rodiče člen 

Mgr. Jana Vlčková pedagogické pracovníky člen 

Mgr. Eliška Dudová pedagogické pracovníky    člen 

 

Kontakt: předseda Václav Kůs, Na Sídlišti 494, 387 73 Bavorov, tel.: 383 390519 

Školská rada se ve školním roce 2015/2016 sešla 2x a projednala vše, co jí ukládá §168 zákona 

561/2004 Sb. v posledním znění, mj. nový školní řád, který je účinný 1. 9. 2016. 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

     79-01-C/01 Základní škola RVP 
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2.2 Vzdělávací programy  

Ve školním roce 2015/2016 byla prováděna ve všech ročnících výuka podle vlastního vzdělávacího 

programu ŠVP ZV Z Bavorova do světa. 

Celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům – 1. stupeň 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

český jazyk 9 10 9 7 7 

anglický jazyk 0 0 3 3 3 

matematika 4 5 5 5 5 

informatika 0 0 0 0 1 

prvouka 2 2 3 0 0 

přírodověda 0 0 0 2 2 

vlastivěda 0 0 0 2 2 

hudební výchova 1 1 1 1 1 

výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

tělesná výchova 2 2 2 2 2 

pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Časová dotace 20 22 25 25 26 

 

Celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům – 2. stupeň 

  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

český jazyk 4 5 5 5 

anglický jazyk 3 3 3 3 

matematika 5 4 5 5 

informatika 1 0 0 0 

dějepis 2 2 2 2 

občanská nauka 1 1 1 1 

fyzika 2 2 2 2 

chemie 0 0 2 2 

přírodopis 2 2 2 2 

zeměpis 2 2 1 1 

hudební výchova 1 1 1 1 

výtvarná výchova 2 2 1 1 

rodinná výchova 0 1 1 1 

tělesná výchova 2 2 2 2 

pracovní činnosti 2 1 1 2 

druhý cizí jazyk 0 2 2 2 

Časová dotace 29 30 31 32 

 

Vyučovány byly tyto nepovinné předměty 

Náboženství 
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Vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů 

Lyžařský výcvik: 7. ročník, Kvilda 

Plavecký výcvik: 3. a 4. ročníku 10 lekcí – únor – duben 

Zájmové kroužky: dyslektický kroužek, sborový zpěv, kroužky při školní družině, kroužky DDM 

Vodňany  

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Ve škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor. Všichni pedagogičtí pracovníci mají ve smyslu 

zákona 563/2004 Sb. v platném znění plnou kvalifikaci. Odborná kvalifikace pracovníků potřebám 

školy vyhovuje. Stabilizovaná je i pracovní skupina ostatních zaměstnanců školy. Ředitelka školy v 

listopadu školního roku 2015/2016 úspěšně ukončila Kvalifikační stadium pro ředitele škol a 

školských zařízení a splnila tak podmínku pro výkon své funkce. 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy  

 počet úvazky 

Počet pracovníků celkem 30 24,899 

Počet učitelů ZŠ 18 12,481 

Počet asistentů pedagoga 2 1 

Počet vychovatelů ŠD 4 3,5 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 3,9 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 3,625 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Funkce Úvazek. 

Roků  

pedag. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání Aprobace 

Sedláčková Jana ředitelka 1,0 10 VŠ ČJ - HV 

Pfefferová Marcela zástupkyně ředitelky 1,0 39 VŠ 1. stupeň-VV 

Fencová Renata TU 1. ročník 1,0 26 VŠ 1. stupeň-HV 

Novotná Jana TU 2. ročník 1,0 12 VŠ 1. stupeň-VV 

Stará Šárka TU 3. ročník, ŠVP 1,0 19 VŠ 1. stupeň-HV 

Vlčková Jana TU 4. ročník, ICT 1,0 27 VŠ 1. stupeň-VV 

Silovská Jana TU 5. ročník,  

zástupce statutárního orgánu 

1,0 28 VŠ 1. stupeň-PV 
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Rychtářová Anna TU 6. ročník 1,0 32 VŠ M - ZT 

Fatková Lenka TU 7. ročník 1,0   3 VŠ ČJ - AJ 

Okruhlicová Irena TU 8. ročník 1,0 32 VŠ F - ZT 

Jandová Marie TU 9. ročník, VP, SPJ 0,818 34 VŠ PŘ – CH - PP 

Gribáč Alois učitel 0,136 41 VŠ M - TV 

Vlček Miroslav učitel 0,273 42 VŠ NJ – RJ - D 

Jezl Zdeněk učitel 0,409 36 VŠ Z - TV 

Švrčková Marie učitelka 0,318 41 VŠ ČJ - D 

Sedláčková Soňa učitelka  

asistentka pedagoga 

0,455 

0,333 

  2 VŠ ON - NJ 

Nikola Miroslav náboženství 0,045 37 VŠ Náb.-etika 

Dudová Eliška vychovatelka 

spec. pedagog 

1,0 

0,091 

25 VŠ 1. stupeň 

Bayerová Květa vychovatelka 1,0 16 SŠ SPgŠ 

Vítovcová Michaela vychovatelka 1,0   2 SŠ SPgŠ 

Milerová Iveta vychovatelka 

asistentka pedagoga 

0,5 

0,666 

17 SŠ SPgŠ 

Troubilová Štěpánka rodičovská dovolená  -  - - - 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 4 0 3 0 6 1 2 3 3 4 18 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Bušková Marcela vedoucí školní jídelny 

kuchařka VHČ 

0,820 

0,180 

SOU 

Kotrcová Marie kuchařka 0,625 SOU 

Synáčková Brigita kuchařka 1,0 SŠ 

Vozábalová Pavla kuchařka 1,0 SOU 

Neubert Josef školník 1,0 SPŠ 
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uklizeč 0,250 

Kuklová Hana uklizečka 0,625 SOU 

Brychová Eva uklizečka 0,750 SŠ 

Kubíčková Alena uklizečka 0,875 SOU 

Pokorná Anna uklizečka, od 1. 4. 2016 0,625 SOU 

Plavková Vladimíra účetní 0,400 SŠ 

 

3.5 Údaje o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy  1 Pokorná Anna, k 1. 4. 2016 

odchody 1 Kuklová Hana, k 4.6. 2016 

 

4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů  

1 23 3 5 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Školní docházku úspěšně zakončilo v  9. ročníku celkem 17 žáků (osm chlapců a devět dívek ). 

Všichni byli umístěni do škol a učilišť, která si zvolili v prvním kole přijímacího řízení. Jeden žák 

ukončil docházku v osmém ročníku.  

 

typ školy počet přijatých žáků 

čtyřleté gymnázium 1 

střední odborná škola 11 

střední odborné učiliště 6 

 

4.3 Celkový přehled o třídách k 30. 6. 2016 

 počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek 

1. ročník 21 12 9 
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2. ročník 26 11 15 

3. ročník 14 11 3 

4. ročník 17 13 4 

5. ročník 20 9 11 

6. ročník 16 6 10 

7. ročník 17 10 7 

8. ročník 16 7 9 

9. ročník 17 8 9 

celkem 164 87 77 

   

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. ročník 21 21 0 0 0 

2. ročník 26 23 3 0 0 

3. ročník 14 11 3 0 0 

4. ročník 17 7 10 0 0 

5. ročník 20 11 9 0 0 

6. ročník 16 7 9 0 0 

7. ročník 17 7 9 1 0 

8. ročník 17 9 8 0 0 

9. ročník 17 6 11 0 0 

 

Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo  

 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 98 73 25 0 0 

2. stupeň 66 29 37 1 0 

Celkem 164 102 62 0 0 

 

5.2 Celostátní testování 

Česká školní inspekce neprovedla ve školním roce 2015/2016 výběrové zjišťování výsledků žáků.  
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5.3 Údaje o zameškaných hodinách k 30. 6. 2016 

 Počet  

omluvených hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených hod. 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. ročník 1 148 54,66 0 0 

2. ročník 1 857 68,77 12 0,46 

3. ročník 884 58,93 0 0 

4. ročník 1 235 72,64 0 0 

5. ročník 1 102 55,10 0 0 

6. ročník 1 555 97,18 0 0 

7. ročník 1 918 112,82 0 0 

8. ročník 2 025 126,56 13 0,81 

9. ročník 1 555 91,47 0 0 

 

Celkový přehled 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených hod. 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 6 226 310,10 12 0,46 

2. stupeň 7 053 428,03 13 0,81 

Celkem 13 279 738,13 25 1,27 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích  

Ve školním roce 2015/2016  bylo ve škole evidováno celkem 16 žáků s vývojovými poruchami 

učení a chování. Vesměs se jednalo o následující poruchy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

dyskalkulie, porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADHD, ADD. Pro šest žáků byl vypracován 

individuální vzdělávací plán. Na škole působily dvě asistentky pedagoga, ve třetí (u žáka s těleským 

postižením) a sedmé třídě.  

Integrovaní žáci jsou podle potřeby a se souhlasem rodičů odesíláni ke kontrolnímu vyšetření do 

poradenských středisek – PPP, ŠPZ. Naši školu pravidelně (většinou dvakrát ročně) navštěvují 

odborníci z příslušných pedagogických center a s učiteli konzultují odborné postupy k zajištění 

kvalitní péče a vzdělávání postižených dětí. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Pro oblast sociálně patologických jevů (dále jen SPJ) škola pravidelně zpracovává Minimální 

preventivní program, který je uplatňován při běžné výuce a výchově i dalších činnostech. 

Hodnocení efektivity je prováděno pravidelně při poradách, s učiteli. Jevy se daří minimalizovat 

díky plnění obsahu Minimálního preventivního programu, prevenci rizikového chování, činností 

zaměstnanců při zjištění SPJ, okamžitým řešením situace a spoluprací s rodinou. Naše škola 

spolupracuje s PP poradnami, SPC, OSPOD, Policií ČR. 

Žáci mají také dostatek informací o účincích návykových látek na zdraví, dokáží si stanovit správný 

žebříček hodnot, umí řešit problémy, správně čelit tlaku vrstevníků, dokáží zlepšovat mezilidské 

vztahy ve třídě i mimo ni.  

Pro žáky se snažíme vytvořit bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Zaměřujeme se  

na komunikaci a vtahy ve třídách, mezi žáky všeobecně, abychom eliminovali rizikové chování, 

popř. šikanu. 

Kompetence získávají z aktivního trávení volného času, z besed, z výuky rodinné výchovy, 

občanské výchovy, přírodopisu, chemie i ostatních předmětů, mladší žáci zejména z výuky 

prvouky, vlastivědy a přírodovědy. 

Žáky vedeme k vzájemné spolupráci v rámci školních projektů a školních akcí. Pozitivně působíme 

na formování jejich osobnosti pořádáním exkurzí, výletů, kurzů na Dřípatce, návštěv divadelních  

a filmových představení, zajištěním volného času ve školní družině a bohaté nabídky mimoškolních 

aktivit. Žáci se mohou zapojit do zřízeného Školního žákovského parlamentu. 

Velmi dobře se osvědčily akce soustředěné na mladší žáky, kdy žáci devátého ročníku sami 

organizují fotbalový turnaj, mikulášskou besídku, hravé soutěže před Vánocemi a ke Dni dětí. 

Aktivně se nejstarší žáci zapojují do dění města v přípravě doprovodných programů různých akcí. 

Plánují aktivity pro dopraovodný program městských farmářských trhů.  Ostatní aktivity vyplývají z 

plánu akcí školy. Tyto aktivity působí také na zlepšení vztahů ve skupině, mezi spolužáky a žáky 

školy. 

Škola se zaměřuje na drogové závislosti, alkoholismus a kouření, kriminalitu a delikvenci, 

záškoláctví, šikanu a ubližování, kyberšikanu, vandalismus, krádeže.  

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 

Naším cílem v oblasti DVPP je upevňovat a doplňovat kvalifikaci pracovníků školy. Vzdělávání se 

uskutečňuje formou společných vzdělávacích akcí ve škole, formou dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v akreditovaných oborech a samostudiem, ostatním studiem.  
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Vzdělávací akce 

 

Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Smart board 

E - twinning - mezinárodní projekty 

Datakabinet - interaktivní materiály k výuce 

Seminář logopedie 

Možnosti reedukace SPU 

Primární logopedická prevence 

Školení HZS Strakonice – Integrovaný záchranný system 

Ochrana člověka za každých rizikových a mimořádných událostech 

Čtenářská gramotnost v enviromentální výchově 

Kdopak by se hornin bál aneb co a jak s geologií ve škole 

Tvořivá škola –činnostní učení 

Finanční gramotnost ve výuce 

Učím se rád 

Školení pro tvorbu ŠVP 

Jak komunikovat o EVVO 

Kvalifikační stadium pro ředitele škol a školských zařízení 

 

Samostudium 

Samostudium se soustředí na odborné vzdělávání podle aprobací, na vyučovací metody, na inkluzi, 

na práci s SPJ, s žáky s SPU, handicapovanými žáky. V neposlední řadě na seznámení s novými 

zákony a vyhláškami, metodickými pokyny, zdokonalování znalosti cizích jazyků, ICT atd. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Rozvíjení dalších aktivit školy i její prezentace na veřejnosti patří k dalším úkolům naší školy. 

Škola pořádala ve školním roce 2015/2016 školní kola olympiád doporučených MŠMT a soutěží 

různého zaměření. Zástupci z řad žáků prezentovali školu v okresních i v krajských kolech.  

Díky nabízeným mimoškolních aktivitám se daří smysluplně vyplňovat volný čas, rozvíjet zájmy 

žáků, uplatňovat poznatky z výuky v praxi a tak i přispívat k prevenci a eliminaci negativních jevů. 

Ve zřízeném Školním žákovském parlamentu dostávají žáci prostor pro zapojení do života školy. 

Tato činnost podporuje jejich zodpovědnost za sebe i školu. Sama škola zřizuje koužky v rámci 

školní družiny. Žáci mohou v areálu školy také navštěvovat pobočku ZUŠ Vodňany. Škola vytváří 
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podmínky a bezplatně poskytuje místnosti a tělocvičnu pro zájmovou činnost organizovanou pro 

žáky naší školy jinými subjekty – DDM Vodňany, TJ Sokol Bavorov, Český rybářský svaz atd. 

V červenci proběhl pro žáky školy letní příměstský tábor s přespáváním ve spolupráci DDM 

Vodňany a pod vedením školní družiny. 

 

Olympiády (MŠMT): 

- olympiáda v českém jazyce 

- olympiáda v dějepise 

- matematická olympiáda 

- astronomická olympiáda 

- rybářská olympiáda  

- chemická olympiáda 

Další soutěže: 

- soutěž dětských recitátorů – II. kategorie okresní kolo – stříbrné pásmo 

- výtvarná soutěž – „Řemesla očima dětí“  

- Jihočeský zvonek  

- Matematický klokan 6., 7., 8., 9.  

- Dopravní soutěž mladých cyklistů – kategorie Mladší – okresní kolo 2. místo 

- Dopravní soutěž mladých cyklistů – kategorie Starší – okresní kolo 2. místo 

- Soutěž města Strakonice „Putování malovanou krajinou“ 

- fotbalový turnaj Mc Donald Cup 1.- 3. ročník – 8. místo 

- fotbalový turnaj Mc Donald Cup 4.- 5. ročník – 11. místo 

- lehkoatletická olympiáda – školní kolo 

- lehkoatletická olympiáda – okresní kolo 

- soutěž Mladý záchranář – celoškolní akce 

Divadelní a filmová představení: 

- divadlo České Budějovice - Syráno 

- divadlo Praha – Shakespeare 

- divadelní představení pořádané MŠ Bavorov – 1. r. 

- divadelní představení o třídění odpadu 

- divadelní představení - Přemyslovci 

- Multikino České Budějovice – předání pololetního vysvědčení – všechny ročníky 

- divadlo Vodňany - Putování za hvězdou 

Městské muzeum: 

- pravidelné návštěvy 

http://www.souteze.strakonice.eu/node/1458
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- muzeum Malé světy  

Městská knihovna: 

- pravidelné návštěvy 

Besedy: 

- beseda se spisovatelem 

- beseda s Policií ČR 

Exkurze, výukové programy 

- Planetárium České Budějovice   

- Centrum ekologické výchovy Dřípatka – všechny ročníky 

- Ekologické středisko Stožec  

- SOU Vodňany – volba povolání – 8., 9. r. 

- Vzdělání a řemeslo České Budějovice- 7., 8., 9. r. 

- Výukový program – Mevpis Voňany  

- Výukový program -  Zdravé ryby pro zdravé děti 

- Muzeum České Budějovice 

- Husův dům - Husinec 

- Obůrka Prachatice 

- Rumpold Vodňany 

Školní výlety (květen – červen): 

1. ročník – houbový park Roseč 

2. ročník – Zeměráj Kovářov 

3. ročník – houbový park Roseč 

4. ročník – Praha 

5. ročník – Praha 

6. ročník – Praha, Koněpruské jeskyně, Karlštejn 

7. ročník – Praha 

8. ročník – Praha, Koněpruské jeskyně, Karlštejn 

9. ročník – Praha, Koněpruské jeskyně, Karlštejn, Helfenburk, rafty 

Ostatní: 

- sportovní den 

- Muzeum Strakonice 

- Vánoční dílny 

- Vánoční besídka 

- Velikonoční výroba výrobků 

- Vypouštění balonků s přáním pro Ježíška 
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- Den Země 

- Den dětí, šipkovaná 

- Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

- Sběrová akce – celoroční – třídění odpadu 

- Sběr pomerančové kůry 

- Šťastná hvězda 

- setkávání s rodiči 

- předmájový běh 

- vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 

- akce Lesní pedagogika 

- Finanční gramotnost - finanční svoboda - akce ČS 

- spolupráce s rodilými mluvčími v rámci výuky cizích jazyků 

Dalších akce 

- Plavecký výcvik – 3., 4. r. - Prachatice 

- Lyžařský výcvik – 7. r. – pobytový - Kvilda 

 

Zájmové činnosti nabízené v areálu školy 

Školní družina: sálová kopaná, dovedné ruce, čtení do ouška, dopravní výchova a zdravověda, 

pohybové hry 

DDM Vodňany: keramický kroužek, orientální tance, výuka hry na kytaru 

sborový zpěv, rybářský kroužek, fotbalový kroužek  

 

Podpora čtenářství 

Pravidelná nabídka a distribuce knih pro děti z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros a z 

Klubu čtenářů nakladatelství Fragment. 

 

Prezentace školy 

Naši žáci se aktivně podílejí na činnosti školy pořádáním různých akcí pro své spolužáky a děti 

z mateřské školy, žáci i učitelé se zapojují se do dění města Bavorov organizací a pomocí při 

doprovodných programech akcí města.  

Dvakrát ročně probíhají ve škole třídní schůzky, před Vánoci pořádáme Vánoční dílny pro děti a 

rodiče, spolu se SRPDŠ pořádáme Maškarní bál. Na odpolední Maškarní bál pro děti připravují žáci 

ze ŠD dárky do tomboly. Školní družina dále vyrábí vánoční dárky pro místní občany 

v důchodovém věku. Děti pomáhají při zhotovení výrobků na Velikonoční jarmark. Práce žáků 

zdobí prostory školy, kulturní dům při představeních, maškarním bálu i výstavách v Panském domě. 
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V loňském roce jsme představili rodičům v místním kulturním domě žáky při jejich zájmových 

činnostech v představení nazvaném „Po škole“. V závěru školního roku proběhla školní akademie. 

Škola se pravidelně prezentuje na svých webových stránkách. Stránky jsou průběžně aktualizovány 

a doplňovány o aktuální informace z činnosti školy a aktuální akce. Zpávy o škole vycházejí 

v místním Zpravodaji a občasně i v tisku okesních novin. 

 

9 .Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2015/2016 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekční činnost.  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy - údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015  

 

Hlavní činnost 

 

Příjmy celkem 13.605.554,97 Kč 

Z toho :   

           - příspěvky (státní+zřizovatel) 12.342.102,00 Kč 

           - tržby za vlastní výkony (stravné) 1.153.687,00 Kč 

           - zúčtování fondů         107.094,50 Kč 

           - ostatní 2.671,47 Kč 

 

Neinvestiční výdaje celkem 13.446.117,26 Kč 

Z toho:   

          - spotřeba materiálu 1.647.301,23 Kč 

          - spotřeba energie 1.008.182,00 Kč 

          - opravy a udržování 761.836,70 Kč 

          - služby 248.286,76 Kč 

          - cestovné 7.072,00 Kč 

          - prostředky na platy a OON 6.998.279,00 Kč 

          - zák.pojištění + ost.soc.náklady 2.461.230,79 Kč 

          - odpisy 313.331,00 Kč 

          - ostatní náklady 597,78 Kč 
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Rozvojové program, dotace 

Dotace na zvýšení platů UZ 33052, UZ 33061 353.995,00 Kč  

 

Ze státních prostředků ONIV 

Učebnice a učební pomůcky 109.999,00 Kč 

Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník 4.200,00 Kč 

Náhrada za nemoc od zaměstnavatele 12.735,00 Kč 

Ostatní náklady  

(plavání, cestovné, ochr. prac. pomůcky, zák. pojištění) 

67.066,00 Kč 

 

Příspěvek zřizovatele 

   

Investiční výdaje celkem 1.286.404,50 Kč 

Z toho:   

Kompletní rekonstrukce školních dílen 613.230,70 Kč 

Školní cvičná kuchyňka 

(- nákup kuchyňské linky) 

489.819,00 Kč 

(249.595,00 Kč) 

Traktůrek na sekání trávy 93.500,00 Kč 

Zabezpečení školních budov 77.411,00 Kč 

 

Z čerpání provozních prostředků  připadá největší částka na energii 1.008.182,00 Kč. 

 

Dokončena plynofikace budov v areálu školy -   plynofikace 703.085,50 Kč.   

 

   

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl v zisku ve výši  135.116,17 Kč. 

Doplňková činnost 

Z okruhů doplňkové činnosti, které má škola povoleny, provozuje hostinskou činnost – tj. v rámci 

volné kapacity školní jídelny vaří obědy i pro cizí strávníky. Dále pak pronajímá tělocvičnu, půdní 

prostor a prostory ZUŠ Vodňany. 

 

Celkové výnosy doplňkové činnosti 171.900,00 Kč 

Celkové náklady 147.579,46 Kč 

Zisk 24.321,54 Kč 
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Výsledek  hospodaření  /hlavní  a  doplňková  činnost/   byl  v zisku ve výši 159.437,71 Kč,  který   

v souladu s vyhl. 250/00 Sb. byl přidělen do rezervního fondu  v plné výši. 

Plnění závazných ukazatelů – porovnání rozpočtu a skutečnosti 

 

  Rozpočet po úpravě Skutečnost  

Příspěvek zřizovatele celkem 2.687.805,00 Kč 2.687.805,00 Kč 

Z toho - odpisy 239.805,00 Kč 239.805,00 Kč 

Příspěvek státu 9.176.000,00 Kč 9.176.000,00 Kč 

Z toho – platy 6.653.000,00 Kč 6.653.000,00 Kč 

           - odvody + ost.ONIV 2.523.000,00 Kč 2.523.000,00 Kč 

Dotace  na zvýšení  platů  353.995,00 Kč 353.995,00 Kč 

Limit pracovníků  25,084 25,084 

 

Všechny závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2015 byly  ze strany školy dodrženy. Finanční 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem a se zřizovatelem byly provedeny podle pokynů a 

v termínech.   

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola čerpala prostředky z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a 

pracovníků   regionálního školství“- UZ 33052 a 33061.  

  

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

V současné době nejsou na škole podmínky pro realizaci této aktivity. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

V tomto školní roce škola žádala o financování projektu Obnova vybavení tělocvičny z dotačního 

program Podpora sportu Krajský úřad Jihočeského kraje. Žádost byla úspěšná. Realizace projektu 

připadá na září školního roku 2016/2017. 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery  

 

Odborová organizace na škole nepůsobí. Škola využívá ke spolupráci místní organizace a spolky. 

Pravidelně chodí žáci do místní knihovny i v rámci výuky.  

Probíhá pravidelná spolupráce SRPDŠ při organizování aktivit pro naše děti.  

Významná je i spolupráce s MŠ Bavorov, zejména při přípravě zápisu do 1. ročníku. Učitelka 

budoucích prvňáčků se setkává s jejich rodiči v mateřské škole, předškoláci navštěvují naši školu a 

prvňáci se chodí podívat do mateřské školy. Společně zajišťujeme divadelní představení pro 

nejmenší žáky. Žáci devátého ročníku každoročně připravují pro děti z mateřské školy drobné dárky 

a mikulášskou nadílku. 


