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Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 je zřízena jako příspěvková
organizace s právní subjektivitou. Podle dodatku č. 4 zřizovací listiny ze dne
13. 9. 2005 se s platností od 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu Zvláštní škola, Český
Krumlov, Kaplická 151 na Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Organizace
vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální, školní druţiny a
školní jídelny. Základní škola praktická má kapacitu 145 ţáků, základní škola
speciální 25 ţáků, školní druţina 36 ţáků, u školní jídelny se kapacita neuvádí.
Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj, právní forma: kraj, IČO 70 890 650, adresa
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Ke dni 30. 9. 2010 navštěvovalo Základní školu celkem 77 ţáků v 9 třídách
základní školy praktické a 10 ţáků ve 2 třídách základní školy speciální. Podle § 38
neplnili docházku v tomto termínu ţádní ţáci. V říjnu se 2 ţáci přestěhovali do
zahraničí a plnili docházku podle § 38. Ve 2 odděleních školní druţiny bylo zapsáno
celkem 24 ţáků. K 1. září bylo přijato do školy 7 nových ţáků, od října do června bylo
přijato dalších 20 ţáků. 4 ţáci se odstěhovali. Z celkového počtu 77 ţáků základní
školy praktické byli 4 ţáků se souběţným postiţením více vadami na 1. stupni školy
a 3 ţáci na 2. stupni. Jeden ţák bez LMP byl zařazen v 7. ročníku a vyučován dle
IVP bez nároku na navýšený normativ. V základní škole speciální byli 2 ţáci se
souběţným postiţením více vadami, 1 ţák s lékařskou diagnózou autismus, 2 ţáci
s těţkým mentálním postiţením. Ve školní jídelně bylo zapsáno 25 ţáků a 24
zaměstnanců školy.
Školu navštěvují především ţáci z Českého Krumlova a Větřní (více neţ
polovina ţáků) a dalších obcí z jejich okolí. Pro některé sociálně slabé rodiny
s větším počtem dětí je denní dojíţdění finančně náročné.
Školu tvoří uzavřený areál s budovou čp. 19, která je spolu s přilehlým
pozemkem ve správě Pedagogicko - psychologické poradny České Budějovice, a
čp. 151, se školním dvorem a asfaltovým hřištěm. Areál je od 28. 7. 2004 ve
vlastnictví Jihočeského kraje. Škola má v uţívání školní zahradu s altánem, který je
zároveň i skladem nářadí (majetek města Český Krumlov). Budovu čp. 19 dostala od
1. 1. 2010 do správy PPP. Škola měla k 1. 1. 2010 k dispozici celkem 20 učeben a
odborných pracoven, kabinety (1. stupně, 2. stupně, tělesné výchovy, knihovnu,
kabinet pracovního vyučování chlapců, kabinet pracovního vyučování dívek, sklad
učebnic), ředitelnu, pracovnu zástupce ředitele, sborovnu, tělocvičnu, kancelář

ekonomky školy. Část pomůcek je uloţena v půdních prostorách stejně jako spisovna
školy. Ve škole funguje ţákovská a učitelská knihovna. Nové i starší tituly jsou
pravidelně vyuţívány při výuce, řadu knih si ţáci půjčují domů. V roce 2002 byla
v rámci programu Internet do škol zřízena počítačová učebna, která byla přes
navýšení a modernizaci počítačů vzhledem k počtu ţáků velmi prostorově
nevyhovující. Během prázdnin byla přemístěna do 2. poschodí do uvolněné třídy.
Majetek školy je evidován podle pokynů pro příspěvkové organizace zřizované
Jihočeským krajem ve 23 inventárních seznamech. Pro nedostatečný počet kabinetů
jsou nadále některé pomůcky uloţeny na půdě v uzamykatelných kójích.
Součástí školy je školní kuchyně a jídelna. K těm patří i kancelář vedoucí
školní jídelny, sklad potravin, sběrná místnost, místnost pro přípravu brambor a
zeleniny, místnost pro přípravu masa, umývárna a šatna zaměstnanců. Ve školním
roce 2005/2006 došlo k modernizaci školní kuchyně, odpovídá veškerým
hygienickým předpisům.
Ve školním roce 2005/2006 se zmodernizovala plynová kotelna v čp. 151 a
zároveň došlo k napojení budovy čp. 19, ve které se zrušila stávající plynová kotelna.
V budově čp. 19 byla vybudována dílna pro hrubou přípravu dřeva a kovů na
pracovní vyučování, v srpnu 2009 došlo k jejímu přemístění do budovy čp. 151, ve
které je také dílna – svařovna. Část budovy čp. 19 škola pronajímala do 31. 12. 2009
ČKTSS. V budově čp. 151 je byt školníka.
Vybavení školy nábytkem vyhovuje hygienickým předpisům. Byly vyměněny
všechny ţidle a lavice ve třídách za výškově stavitelné. Ve školní jídelně došlo
k výměně poškozených ţidlí, ve třídách se vyměnily skříně, ve sborovně stoly,
v kancelářích částečně nábytek. Je zapotřebí ještě obnovit zbývající učitelské katedry
ve třídách. Vybavení audiovizuální technikou je na dobré úrovni, kaţdý rok se
nakupují nové moderní pomůcky a v rámci moţností se modernizuje i technické
vybavení. Ve škole se zvyšuje počet pomůcek pro reedukaci a kompenzaci
vývojových poruch učení. Nevyhovující učebna výpočetní techniky byla přemístěna,
takţe plně odpovídá předpisům. Z původního vybavení v rámci projektu INDOŠ
ţádné počítače nezůstaly. Všechny počítače a notebooky byly do prosince 2009
postupně vybaveny 45 výukovými programy (multilicence). V únoru 2010 byla škole
dodána od zřizovatele jedna interaktivní tabule. Postupně jsou vyměňována
nevyhovující svítidla za nová, která odpovídají hygienickým normám.
U vedoucí školní jídelny byl instalován a vybaven potřebnými programy
počítač s tiskárnou, coţ umoţnilo od 1. 9. 2003 bezhotovostní placení obědů. Škola
přešla v roce 2004 na přímé bankovnictví. Veškerý styk s OSSZ a zdravotními
pojišťovnami je uskutečňován elektronicky. Statistické a účetní výkazy jsou odesílány
také v elektronické podobě. V roce 2006 začala škola uţívat ASP systému Vema.
Školní budova i přilehlé asfaltové hřiště jsou v horším technickém stavu. Byly
zde prováděny pouze nejnutnější opravy a údrţbářské práce. Usnesením Rady
Jihočeského kraje č. 629/2003/Rk ze dne 1. 7. 2003 byla schválena dotace z fondu
rozvoje školství 1 000 000 Kč na opravu objektu čp. 19 v souladu s vyhláškou
č. 108/2001 Sb. Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 189/2004/RK ze dne
16. 3. 2004 byl schválen příspěvek z Fondu rozvoje školství do investičního fondu na
opravu podle vyhlášky 107/2001 Sb., a 108/2001 Sb., ve výši 1 000 000 Kč. Z těchto
prostředků byla uhrazena oprava střechy čp. 19 dvorní, gastroprojekt školní jídelny a
projekty stavebních úprav čp. 151, čp. 19 dvorní a čp. 19 uliční. Zbývající částka byla
pouţita na rekonstrukci školní kuchyně. Rozhodnutím Rady kraje byla škole
přidělena finanční částka 6 113 107 Kč na rekonstrukci školní kuchyně a částka
1 659 452 Kč na modernizaci kotelny, která byla v havarijním stavu.

V červnu 2007 byla opravena za 660 668 Kč opěrná zeď, která byla
v havarijním stavu.
Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 961/2007/RK ze dne 2. 10. 2007 byla
škole schválena dotace z Fondu rozvoje školství do investičního fondu na výměnu
oken v celkové částce 1 398 000 Kč. Dalších 194 189 Kč (vícepráce, stavební dozor)
bylo uhrazeno z investičního fondu školy. Akce byla dokončena k 31. lednu 2008.
Zbývá vyměnit okna na západní a severní straně budovy čp. 151.
Ve 2. pololetí roku 2008 došlo k výměně většiny radiátorů v budově čp. 151 a
k výměně svítidel ve dvou třídách, dílnách a v průjezdu. Zároveň bylo opraveno stání
pro popelnice.
V červnu roku 2008 byla na WC instalována nová světla s pohybovými čidly,
protoţe ţáci školy devastovali vypínače. Současně byly doplněny chybějící
ventilátory.
V srpnu 2009 byla přemístěna za pouţití investičního fondu školy dílna pro
hrubou přípravu dřeva a kovů na pracovní vyučování z čp. 19 do čp. 151. Na WC
byly nainstalovány osoušeče rukou.
Usnesením rady Jihočeského kraje byla škole schválena dotace na výměnu
oken ve výši 299 435 Kč. V červenci 2010 byla vyměněna okna ve zbývajících
třídách, na chodbě ve 2. patře a ve 3 kabinetech. Zbývá ještě vyměnit cca 50 oken a
upravit vstupní dveře do školy.
V důsledku havárie přívodu vody k poţárnímu hydrantu, následnému zjištění
dutiny pod asfaltem v průjezdu a nutné výměně vodovodního potrubí i na školním
dvoře bylo v roce 2010 nutno zároveň odstranit sesouvající se schodiště u hlavního
vchodu do školy a vybudovat nové. Zároveň byla tato část školního dvora nově
odvodněna.
Od 1. září 2006 školní jídelna dodává obědy do Střední odborné školy
zdravotnické a SOU, Tavírna 342, Český Krumlov, do Střední uměleckoprůmyslové
školy sv. Aneţky České, Tavírna 109, Český Krumlov a do Domu dětí a mládeţe,
Linecká 67, Český Krumlov.
Škola neodpovídá nárokům předepsaným vyhláškou č. 410/2005 Sb.,
o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých. V budově školy je třeba vyměnit zbývající radiátory a
okna. Budova není izolována, dochází ke vzlínání vlhkosti, vzedmutí parket
v tělocvičně, k opadávání omítek a ke vzniku plísní. Uvedení budovy do
odpovídajícího stavu lze řešit pouze investicemi. Odhadovaná částka na celkovou
opravu školní budovy a na její uvedení do souladu s předpisy činí cca 3 miliony korun
(odizolování budovy 0,9 mil. Kč, rekonstrukce šaten a sociálního zařízení u tělocvičny
1 mil. Kč, výměna oken spojená s dozděním balkónů 1 mil. Kč).
Od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011 proběhla ve zbývajících třídách výměna svítidel
za nová, která odpovídají hygienickým normám. Byla přemístěna počítačová učebna
do jedné uvolněné třídy a v pracovně dívek bylo zřízeno umyvadlo. Tím byla
odstraněna část nedostatků, kvůli kterým škola ţádala o výjimku.
6. prosince 2010 škola zaţádala o udělení výjimky z hygienických poţadavků
stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve
znění pozdějších předpisů. Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského
kraje se sídlem v Českých Budějovicích byla prodlouţena výjimka do 31. prosince
2016.
Rada Jihočeského kraje zřídila dne 26. 7. 2005 školskou radu ke dni
1. 9. 2005 usnesením č. 731/2005/RK se stanoveným počtem členů 3. Školská rada
se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně.

b) přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT
Vzdělávací program zvláštní školy – schváleno MŠMT ČR č.j. 22 980/97-22
dne 20. 6. 1997 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu § 39 odst. 1
zákona č. 258/1996 Sb. s platností od 1. 9. 1997.
Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy –
schváleno MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební
dokument ve smyslu § 39, odst. 1 školského zákona.
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy – schváleno MŠMT ČR
pod č.j. 15 988/2003-24 jako učební dokument ve smyslu § 39 odst. 1 zákona
č. 29/1984 Sb., s platností od 1. 9. 2003.
Ve školním roce 2006/2007 byl vytvořen ŠVP pro základní vzdělávání
upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním poškozením. ŠVP s názvem „Kaţdý
jsme jiný, všichni se připravujeme pro ţivot“ byl projednán radou školy 25. června
2007. V letošním školním roce se podle tohoto ŠVP vyučovalo ve všech třídách
kromě 5. třídy. Školní druţina pracovala podle vlastního ŠVP.
Ve školním roce 2009/2010 byl vytvořen ŠVP pro ţáky se středním a těţkým
mentálním postiţením (pro základní školu speciální). Vyučovat se podle něho po
projednání ve školské radě dne 28. 5. 2010 začalo v 7. ročníku od 1. 9. 2010.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
jméno
Blanka Thonová
Ludmila Máčová

funkce
ředitelka
zást. řed.

VŠ, aprobace
M, Z, Spd
NŠ - HV

Sppg
ano
ano

Bártová Alena
Bílková Václava

učitelka
učitelka

učitelství pro ŠMVZP
ČJ, Fr., Angl.

ano
ano

na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

Danielisová Zuzana
Fořtová Aranka
Frei Jiří

učitelka
učitelka
učitel

uč. všeob. vzd. předm.
- ped., vých. por., TV
BC spec. ped. vych.
Ch, Poz.

ano
ano
ano

na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

Hájek Ivan
Hálová Jaroslava
Havlová Veronika
Jedličková Jana
Kašáková Eva
Kopal Jiří
Kratochvílová Jitka
Kubová Alena
Máčová Radomila
Papeţ Stanislav
Štrbková Lenka
Caisová Jindřiška
Kopalová Marta
Caisová Jindřiška

učitel
učitelství pro ŠMVZP
učitelka
učitelka
učitelství pro ŠMVZP
učitelka
uč. pro speciální školy
učitelka
ČJ, Fr.
učitel
učitelství pro ŠMVZP
učitelka
učitelství pro 1. st. ZŠ
učitelka
NŠ - VV
učitelka
BC spec. ped. vych.
učitel
učitelství pro ŠMVZP
učitelka
ZT, M
vychovatelka
vychovatelka
asistentka

ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

kurzy
log.

EVVO
– stud.
aut.
ŠVP

VP
log.,aut.

prac. poměr
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

na dobu neurčitou
na dobu určitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu určitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

Kitzbergerová
Nováková Marie
Marešková Anna
Kaluţová Alena

ekonomka
ved. ŠJ
kuchařka
kuchařka

SEŠ
vyučena
vyučena
vyučena

na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

Maurer Libor
Hronková Vlasta
Maurerová Lenka

školník
uklízečka
uklízečka

vyučen

na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

Celkový
Celkový

vyučena

počet pracovníků k 31. 12. 2010 – 26,044, přepočtených
počet pracovníků k 30. 6. 2011 – 25,271, přepočtených

24,681.
23,912.

S jednou učitelkou byla sjednána kratší pracovní doba, dvě učitelky čerpají
mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Od září 2010 působila u jednoho ţáka základní školy speciální (vyučovaného
podle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy) 4 dny v týdnu a v době
pobytu ve školní druţině osobní asistentka.

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
Tabulka k 30. 6. 2011
Základní
škola
speciální

VI.S
VIII.S
celkem
Základní
škola
praktická

II. (1., 2.)
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. A
VIII. B
IX.
celkem

počet žáků
na začátku
roku
4
6
10

počet žáků
na začátku
roku
7
5
7
8
6
10
8
9
14
74

postupující
z nižšího opakující
ročníku
ročník
4
6
10

0
0
0

postupující
z nižšího opakující
ročníku
ročník
1
5
6
8
4
10
8
9
14
65

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

nově zařazení
během
zač. roku
roku
0
0
0

0
0
0

nově zařazení
během
zač. roku
roku
5
0
1
0
2
0
0
0
0
8

5
2
3
2
5
1
0
0
1
19

odchozí

počet žáků
na konci
roku

0
1
1

4
5
9

odchozí
počet žáků
k 30. 6. 2011
2
0
0
0
2
1
0
1
1
7

Dne 21. ledna 2011 se uskutečnil zápis do 1. třídy, k němuţ se po odkladu
školní docházky dostavil jeden ţák.

10
7
10
10
9
10
8
8
14
86

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tabulka: údaje k 31. 1. 2011
Základní škola speciální

třída

prospěl
s
chlapci dívky celkem vyznamenáním prospěl

ročník
ŠVP6., R6,
R10

neprospěl

VII.S

4

0

4

0

4

0

PŠ2.,3.,
4.,7.,9.,10,
ŠVPS7.
celkem

IX.S
2

4
8

1
1

5
9

0
0

5
9

0
0

Základní škola praktická

ročník

třída

1., 2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
A
VIII.
B
IX.
10

8.
8.
9.
celkem

prospěl
s
chlapci dívky celkem vyznamenáním prospěl

neprospěl nehodnocen

5
2
5
4
5
6

5
3
5
5
4
5

10
6
10
9
9
11

6
1
2
2
1
2

1
4
7
6
7
6

2
0
1
0
1
3

1
1
0
1
0
0

4

4

8

2

6

0

0

4
7
42

4
7
42

8
14
85

2
2
20

4
11
52

2
1
10

0
0
3

Tabulka: údaje k 30. 6. 2011
Základní škola speciální

třída

prospěl
s
chlapci dívky celkem vyznamenáním prospěl

ročník
ŠVP6., R6,
R10

neprospěl

VII.S

4

0

4

0

4

0

PŠ2.,3.,
4.,7.,9.,10,
ŠVPS7.
celkem

IX.S
2

4
8

1
1

5
9

0
0

5
9

0
0

Základní škola praktická

ročník

třída

chlapci

1., 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
celkem

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. A
VIII. B
IX.
10

6
3
5
4
5
6
4
4
7
44

prospěl
s
dívky celkem vyznamenáním prospěl
4
4
5
6
4
4
4
4
7
42

10
7
10
10
9
10
8
8
14
86

5
3
0
1
2
3
3
2
2
21

2
3
9
8
6
7
5
6
11
56

neprospěl nehodnocen
3
0
1
0
1
0
0
0
1
7

0
1
0
1
0
0
0
0
0
2

Tabulka: údaje k 31. 1. 2011
Základní škola speciální
třída

VII.S
IX.S
celkem

počet
ţáků

pochvala
TU

4
5
9

0
0
0

výchovná opatření
pochvala napomenutí
ŘŠ
TU
0
0
0

Základní škola praktická
třída

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. A
VIII. B
IX.
celkem

počet
ţáků

pochvala
TU

10
6
10
9
9
11
8
8
14
85

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

důtka
TU

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

důtka
TU

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

0
0
0
3
5
0
0
4
6
18

0
0
0
1
0
0
2
2
1
6

0
0
0
1
1
0
1
0
2
5

0
0
1
1
0
0
0
0
0
2

důtka
TU

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

důtka
TU

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

1
4
2
3
2
1
0
5
1
19

1
1
0
0
2
0
0
0
0
4

0
0
1
2
2
0
0
0
2
7

0
0
1
1
0
0
0
0
5
7

výchovná opatření
pochvala napomenutí
ŘŠ
TU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
1
0
0
0
0
0
0
6

Tabulka: údaje k 30. 6. 2011
Základní škola speciální
třída

VII.S
IX.S
celkem

počet
ţáků

pochvala
TU

4
5
9

0
1
1

výchovná opatření
pochvala napomenutí
ŘŠ
TU
0
0
0

Základní škola praktická
třída

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. A
VIII. B
IX.
celkem

počet
ţáků

pochvala
TU

10
7
10
10
9
10
8
8
14
86

0
0
1
0
1
6
0
0
0
8

0
0
0

výchovná opatření
pochvala napomenutí
ŘŠ
TU
0
0
0
0
1
0
3
1
2
7

0
0
2
0
1
0
0
1
0
4

Přehled vycházejících žáků 2010/2011
Základní škola speciální
Počet
ÚSP
0

1

Zařazení
Praktická škola
1

Jiné – Domov sv. Anežky
0

Základní škola praktická
počet

ZŠ

E obory

H obory

C obory

jiné

přihláška
Pokračování
nepodána,
prac.
v základním
poměr
vzdělávání přijato nepřijato přijato nepřijato přijato nepřijato
17
2
10
0
1
0
0
0
4

rekvalifikační
kurz
pracovního
úřadu
0

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. Všichni pedagogičtí
pracovníci se aktivně věnovali řešení sociálně patologických jevů. Škola úzce
spolupracuje s Odborem školství, sportu a mládeţe, s Policií ČR, s Městskou policií,
se SVP v Českém Krumlově a samozřejmě s rodiči ţáků. V rámci prevence sociálně
patologických jevů mohli ţáci pracovat v 6 bezplatných zájmových krouţcích,
případně navštěvovat taktéţ bezplatnou školní druţinu.
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který je kaţdoročně
vyhodnocován a na základě získaných poznatků vypracován plán nový. Školní
metodik prevence zajišťuje pro ţáky všech tříd cyklus besed s PČR a městskou
policií, s ČČK apod. Stejně jako v minulých létech bylo cílem nabídnout ţákům
aktivity, které by pomohly vykompenzovat negativní vlivy okolí a poskytly by jim
pozitivní alternativu chránící je před neţádoucími patologickými jevy.
Škola nabídla 6 bezplatných krouţků a mnoho besed a různých akcí. Zájem
ţáků o krouţky se zmenšuje, i kdyţ jsou bezplatné a případný materiál pro práci je
rovněţ zdarma. O schránku důvěry nebyl velký zájem. Škole se nedaří navázat
pravidelné kontakty s většinou rodičů ţáků základní školy praktické.
Ţáky se přesto podařilo zapojit do mnoha zajímavých aktivit, z nichţ největší
úspěch měly třídenní pobyty na Slavkově a na Zátoni (grant MÚ v Českém
Krumlově). Ve srovnání s minulým rokem se stále více projevuje nezájem ţáků
o školu. Chování ţáků se vlivem jednotného působení všech pracovníků školy a
důslednému řešení případných výchovných problémů nezhoršuje.

g) údaje o dalším vzdělání pedagogických pracovníků
Na škole pracovaly následující metodické orgány:
 metodické sdruţení 1. stupně

 metodické sdruţení 2. stupně
 předmětová komise TV
 předmětová komise PV
 metodické sdruţení základní školy speciální
V červnu 2011 vzhledem k poklesu tříd ukončilo činnost metodické sdruţení základní
školy speciální. Bylo sloučeno s metodickým sdruţením 1. stupně.



DVPP:
akce na zakázku se v tomto školním roce neuskutečnila, je domluvena
s Mgr. Michaelou Veselou pro její velké pracovní vytíţení na září 2011
 ředitel školy – 4 semináře
 zástupce ředitele školy – 1 seminář
 metodik ICT – 4 semináře
 studium Zdokonalujeme se v angličtině – PET, 2 pedagogové
 doškolovací kurz lyţování – 1 pedagog
 metodik EVVO – Kurz pro školní koordinátory EVVO, 1 seminář
 ostatní pedagogové – 5 seminářů
Zájem pedagogů o akce DVPP byl velký, bohuţel je velmi finančně náročné
při výrazně klesající výši ONIV hradit akce jednotlivým pedagogům, proto bude škola
i nadále upřednostňovat akce na zakázku, kterých se účastní všichni pedagogové na
svém pracovišti.
SIPVZ: Z 20 pedagogických pracovníků včetně pracovnic čerpajících
mateřskou a rodičovskou dovolenou mělo k 30. 6. 2011 20 pracovníků osvědčení
kategorie Z, 4 osvědčení kategorie P0, 9 učitelů získalo certifikát o dosaţení
uţivatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školení poučených
uţivatelů v rámci SIPVZ.
Praxe: Ve školním roce 2006/2007 uzavřela škola smlouvu o spolupráci se
zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a stala se
tak klinickým pracovištěm této školy. 31. 3. 2011 byla tato smlouva vzhledem ke
značné změně potřeb v oblasti zajišťování praktické a odborné praxe studentů ZSF
JU dohodou ukončena.
Ve školním roce 2010/2011 vykonávala individuální řízenou praxi v délce
1 měsíce ve speciálních třídách a ve školní druţině 1 studentka VOŠS Prachatice.

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Od 2. pololetí školního roku 2002/2003 je Základní škola praktická členem
AŠSK a Českého svazu mentálně postiţených sportovců.
Od 1. října 2004 na škole pracuje Ţákovská rada, zvolená ţáky 5. aţ 9. tříd.
Schůzky s ředitelkou školy se konají kaţdé první pondělí v měsíci. Všechny třídy mají
vytvořený vlastní Řád třídy.
Škola spolupracuje s redakcí Jihočeských listů. Úspěchy ţáků školy jsou také
zveřejňovány na nástěnce v okně vedoucím do ulice a na webových stránkách školy.
O významných úspěších ţáků školy v rámci republiky informuje ředitelka školy
zřizovatele i starostu města Český Krumlov.
Dne 23. 5. 2011 se všichni ţáci školy zúčastnili Světového běhu harmonie,
někteří z nich běţeli jako doprovod nesené pochodně aţ do Větřní.

Vyhodnocení EVVO
Metodik EVVO konzultoval s vyučujícími jednotlivých předmětů zapojení
EVVO do výuky. Ţáci byli s novými informacemi seznámeni také prostřednictvím
školní nástěnky a zhlédnutím CD. 13 návštěv Šípku v Českém Krumlově se
zúčastnilo 25 tříd. Účastnický poplatek za všechny akce byl uhrazen z finančních
prostředků věnovaných sponzory školy nebo z grantu Města Český Krumlov. Se
společností Asekol má škola podepsanou smlouvu o provozu sběrných nádob
v prostorách školy (baterie, PC, TV apod.).
1. Výtvarná výchova:
 Soutěţe a výstavy
soutěž

počet prací

umístění

místo

Mezinárodní výtvarná
soutěţ Lidice
Evropa ve škole

10

3 čestná
uznání
J. Ţiga

-

Lesy a příroda kolem
nás

6




8

výstavy

1. místo
v krajském
kole
R. Sivák
1. místo, prostory knihovny v Českém
V. Troller
postup do
Krumlově
A. Horváthová krajského
J. Moravec
kola
D. Šomo

účast na projektu Výtvarný podzim v Boudě – CPDM, 3 akce, 7 tříd
v rámci školního projektu Po stopách praotce Čecha výstava nejlepších
prací v budově školy

2. Pracovní vyučování:
 účast na projektu Sochy a děti – CPDM, 4 akce, 11 tříd
3. Tělesná výchova:
 Okresní kolo ve stolním tenisu, Tábor 26. 10. 2010
3. místo: Josef Vytlačil
Účastníci: Josef Vytlačil, Josef Kodras, Viktor Horváth, Josef Baiger, Jan Ţiga
 Krajské kolo ve florbalu, Tábor 15. 2. 2011
1. místo
Účastníci: Rostislav Horváth, Josef Kodras, Viktor Horváth, Miroslav Bezouška,
Luděk Horváth a Ladislav Červenka
 Mistrovství ČR ve florbalu, Praha 31. 3. 2011
5. místo
Účastníci: Rostislav Horváth, Josef Kodras, Viktor Horváth, Tomáš Sulzer, Luděk
Horváth a Ladislav Červenka
 Krajské kolo v malé kopané, České Budějovice 14. 4. 2011
1. místo
Účastníci: Rostislav Horváth, Viktor Horváth, Luděk Horváth, Ladislav Červenka,
Štefan Rafael a David Kotlár

 Krajské kolo v plavání, Český Krumlov 21.3.2011
1. místo - 23 x
2. místo - 14x
3. místo - 9x
Nejúspěšnější plavci: Simona Horváthová, Martin Horváth, Anna a Marie
Wiltschková, Erika Krejčíková, Rostislav Horváth, Michal Záviský a Josef Kodras
 Mistrovství ČR v malé kopané, Bílina 5. - 6. 5. 2011
5. místo
Účastníci: Rostislav Horváth, Jaroslav Ţiga, Luděk Horváth, Ladislav Červenka,
Štefan Rafael, Josef Kodras a David Kotlár
 Okresní kolo v SHM, Český Krumlov 17. 5. 2011
1. místo: ve všech kategoriích
 Krajské kolo v SHM, Strakonice 25. 5. 2011
SKOK DALEKÝ:
1. místo - Marie Wiltschková, 345 cm
2. místo - Anna Wiltschková, 339 cm
BĚH NA 800 m:
1. místo - Anna Wiltscková, 2:59,6 sek.
3. místo - Marie Wiltschková, 3:07,8 sek.
HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM:
1. místo - Marie Wiltschková, 38,55 sek.
3. místo - Anna Wiltschková, 34,79 sek.
BĚH NA 60M:
2. místo - Anna Wiltschková, 9,7 sek.
3. místo - Marie Wiltschková, 9,7 sek.
1. místo: celkově
 Mistrovství ČR v SHM, Tachov 15. - 16. 6. 2011
Celkově:
5. místo: Anna Wiltschková
14. místo: Marie Wiltschová
27. místo: Simona Horváthová
Dívky získaly celkově 4. místo.
Jihočeský kraj získal celkově 7. místo (z 13 krajů).


31. 5. Den dětí na písku – spolupráce s 1. Beach club women – 5 tříd
2. stupně ZŠP
 14. 6. Den dětí na písku – spolupráce s 1. Beach club women – ZŠS a
1. stupeň ZŠP, 6 tříd
 21. 6. Olympiáda ZŠS a 1. stupně ZŠP, 6 tříd
 16. 12. (ZŠS a 1. stupeň ZŠP) a 10. 2. (2. stupeň ZŠP) projekt Den
v pohybu
4. Plavecký výcvik:
 ţáci 3. a 4. třídy (16 ţáků)

5. Lyžařský výcvik:
 všichni ţáci 7. třída a vybraní ţáci 8. třídy – realizován ve čtyřech
dnech, 17 ţáků
 ţáci 9. S – realizován ve třech dnech, 5 ţáků ZŠS
6. Hudební výchova:
 účast v pěvecké soutěţi speciálních škol Konvalinka – 3 ţáci (1 zlaté a
2 stříbrná pásma)
7. Prevence rizikového chování:
 účast metodika prevence na 1 aktivu metodiků prevence
 pořad Vím, co smím – PČR – 2 třídy
 pořad Policie ČR – PČR, 1 třída
 pořad Dopravní výchova – PČR, 2 třídy
 pořad (Ne)bezpečný internet, kyberšikana – PČR, 2 akce, 5 tříd
 pořad Návykové látky – PČR, 1 třída
 pořad Zákony, přestupky, tresty – PČR, 2 třídy
 pořad Neţ dostaneš občanský průkaz – městská policie, 2 třídy
 pořad Obchod s lidmi – městská policie, 2 třídy
 pořad pracovní smlouva – městská policie, 1 třída
 pořad Bezpečnost na cestě do a ze školy – městská policie, 2 třídy
 pořad Šikana – městská policie, 3 akce, 5 tříd
 pořad Umíš svědčit? – městská policie, 2 třídy
 pořad Přestupkový zákon – městská policie, 2 akce, 3 třídy
 pořad Trestní právo – městská policie, 2 akce, 3 třídy
 pořad Sexualita a zákon – městská policie, 1 třída
 pořad Základná práva a svobody – městská policie,1 třída
 pořad Proč potřebujeme zákony? – městská policie, 2 akce, 4 třídy
 pořad Drogy – městská policie, 2 třídy
 pořad Dopravní výchova – městská policie, 2 akce, 4 třídy
 pořad Sekty – městská policie, 2 třídy
 pořad Rasismus – městská policie, 2 třídy
 pořad Ukázky první pomoci – ČČK, 2 akce, 8 tříd
 beseda na MÚ – přestupková komise, 3 třídy
 prevence prováděna v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů
8. Kroužky:
 výtvarný – od ledna do dubna 2011
 šikovné ruce – od února 2011
 práce s PC
 sportovní hry
 sebeobrana
 fotbal – od ledna 2011
Všechny krouţky jsou pro ţáky školy bezplatné, pracují od začátku října do konce
května.
9. Předmětové akce a vzdělávací aktivity:
 uskutečnila se exkurze do SOU Trhové Sviny a do SZŠ Český Krumlov
(učební obory)



proběhly besedy s pracovníky SOU – obor sklenář v Českých
Budějovicích a SOU Lišov

10. Environmentální výchova:
 účast na Ekofilmu v Českém Krumlově – 2 dny, 9 tříd
 návštěva psího útulku – 2 akce, 10 tříd
 12 návštěv Šípku, 16 tříd
 účast na výlovu rybníka Olšina – 7 tříd
 2 návštěvy psího útulku – 10 tříd
11. Besedy a přednášky:
 cyklus besed a přednášek ve spolupráci s Městskou policií
pořad Neţ dostaneš občanský průkaz – 2 třídy
pořad Obchod s lidmi – 2 třídy
pořad pracovní smlouva – 1 třída
pořad Bezpečnost na cestě do a ze školy – 2 třídy
pořad Šikana – městská policie, 3 akce, 5 tříd
pořad Umíš svědčit? – 2 třídy
pořad Přestupkový zákon – 2 akce, 3 třídy
pořad Trestní právo – 2 akce, 3 třídy
pořad Sexualita a zákon – 1 třída
pořad Základná práva a svobody – 1 třída
pořad Proč potřebujeme zákony? – 2 akce, 4 třídy
pořad Drogy – 2 třídy
pořad Dopravní výchova – 2 akce, 4 třídy
pořad Sekty – 2 třídy
pořad Rasismus – 2 třídy
 cyklus akcí Policie ČR
pořad Vím, co smím – 2 třídy
pořad Policie ČR – 1 třída
pořad Dopravní výchova – 2 třídy
pořad (Ne)bezpečný internet, kyberšikana – 2 akce, 5 tříd
pořad Návykové látky – 1 třída
pořad Zákony, přestupky, tresty – 2 třídy
 pořad Ukázky první pomoci – ČČK, 2 akce, 8 tříd
 beseda s pracovnicí Úřadu práce – 2 akce, 3 třídy
 beseda na MÚ – přestupková komise, 3 třídy
 beseda pracovnice Úřadu práce s rodiči vycházejících ţáků
12. Divadelní představení:
 9 představení se během roku zúčastnilo 46 tříd
13. Výchovné koncerty:
 1 výchovného koncertu se zúčastnily 2 třídy
14. Filmová představení:
 1 filmového představení se zúčastnily 4 třídy

15. Knihovna:
 cyklus akcí pořádaných městskou knihovnou pro ţáky naší školy –
23 akcí, 25 tříd
16. Dopravní výchova:
 dopravní výchova probíhala v rámci výuky
 2 akcí na dopravním hřišti se zúčastnily 3 třídy
17. Exkurze:
 HZS Domoradice, 3 akce, 10 tříd
18. Muzea, výstavy
 Výstava prací ţáků v Městské knihovně
 prohlídka výstavy o holocaustu na gymnáziu v Českém Krumlově
(účast 3 tříd)
 prohlídka výstavy 700 let Českého Krumlova v Městském muzeu –
9 tříd
 prohlídka výstavy v Domě řemesel – 2 třídy
19. Celodenní školní výchovně vzdělávací akce:
 1 akce, 1 třída ZŠS – ÚSP Týn nad Vltavou
 1. stupeň ZŠP a 2 třídy ZŠS – Červená Lhota
 výstup na Kleť – 4 třídy
 cvičení v přírodě – 11 tříd
20. Vlastní akce:
 školní přebor v plavání
 školní přebor ve stolním tenisu
 okresní kolo SHM
 krajské kolo v plavání
 projekt ZŠS a 1. stupně ZŠP – Čertovské rojení
 projektový den – Vánoce – 11 tříd
 projektový den – Den v pohybu, 11 tříd
 projektový den – Po stopách praotce Čecha – 5 tříd
 projekt Multikulturní prolínání a volný čas I – Světlík (16 ţáků,
3 pedagogové), Zátoň (20 ţáků, 4 pedagogové), grant Města Český
Krumlov
 projekt Ţivá příroda kolem naší školy – příroda Kříţové hory – leden –
prosinec 2010), grant Města Český Krumlov
 projekt Ţivočichové v okolí naší školy a Kříţové hory – rok 2011), grant
Města Český Krumlov
21. Různé:
 cvičná evakuace školy 29. 4. 2011
 oslavy Mezinárodního dne dětí: Sportovní den na písku připravený
1. Beach club women pro ţáky školy na beach kurtu v Českém
Krumlově
 konzultace pracovníků autistické třídy v SPC Českých Budějovicích –
3 akce, 4 účastníci







aktiv metodiků prevence základních škol – 1 akce
aktiv výchovných poradců – 2 akce
aktiv vedoucích ŠJ – 1 akce
seminář metodiků EVVO v Českých Budějovicích – 2 akce
průzkum mezi ţáky školy zaměřený na výskyt sociálně patologických
jevů
 ve školním roce se v rámci výuky uskutečnilo 42 tematických vycházek
22. Sponzoři:
Škola měla ve školním roce 2010/2011 čtyři sponzory. Jeden pravidelně kaţdý
rok zajišťuje vlastním mikrobusem bezplatně přepravu ţáků základní školy speciální
na školní výchovně vzdělávací akci, letos na Lipno. Další sponzoři věnovali škole
finanční dar, který byl pouţit na účast ţáků na soutěţích a besedách, na školní
výchovně vzdělávací akce a exkurze a na nákup pomůcek do školní druţiny. Díky
těmto sponzorům můţe být činnost školy rozmanitá a zároveň doplněna drobnými
cenami pro ţáky. Poslední sponzor kaţdý rok daruje před Vánoci škole drobné
sladkosti.
23. Projekty:
 Schválena ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory sociálních
sluţeb – Komunitní plán Města Český Krumlov na projekt Multikulturní
prolínání a volný čas pro rok 2010 – přidělena částka 24 000 Kč.
 Schválena ţádost o poskytnutí dotace z programu podpory ekologické
výchovy pro rok 2010 Města Český Krumlov – přidělena částky 15 000
Kč.
 Schválena ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory sociálních
sluţeb – Komunitní plán Města Český Krumlov na projekt Multikulturní
prolínání a volný čas (rok 2011) – přidělena částka 15 000 Kč.
 Schválena ţádost o poskytnutí dotace z programu podpory ekologické
výchovy pro rok 2011 Města Český Krumlov – přidělena částky 10 000
Kč.
Dotace jsou čerpány během daného kalendářního roku.
 Nepodána ţádná ţádost o grant na Krajský úřad v Českých
Budějovicích.
 Škola byla vybrána do projektu Cesta ke kvalitě (aktivita A, B), jehoţ
cílem je podpořit školy v jejich autoevaluačních procesech a nabídnout
jim metodickou podporu. Šetření probíhalo 15 měsíců, zúčastnilo se ho
6 pedagogických pracovníků. Pro účast v projektu dostala škola
k dispozici finanční prostředky ve výši cca 40 000 Kč určené na dohody
o provedení práce a na kancelářské potřeby.
 Škola byla zařazena do poradenství v oblasti vlastního hodnocení
školy v rámci projektu Cesta ke kvalitě.
 Usnesením Rady Města Český Krumlov byla v roce 2010 přidělena
částka 5 000 Kč za úspěchy ve sportovních soutěţích.

24. Ostatní:
 29. dubna 2011 proběhla cvičná evakuace školy. Během 2 minut byla
škola vyklizena a ţáci shromáţděni v nedalekém parku. Byl
aktualizován poţární evakuační plán. Na poradě byl proveden rozbor
evakuace.
 Pro ţáky s vadami řeči funguje 1× měsíčně ve škole logopedická
ambulance. Klinická logopedka odstraňuje vady řeči ţáků, třídní učitelé
a vyučující řečové výchovy s ní konzultují metody nápravy řeči.
 Během školního roku 2010/2011 proběhla na škole kontrola ze strany
ČŠI, KHS, OSSZ, VZP.
 Ozdravného pobytu dětí pořádaného Asociací rodičů a přátel
zdravotně postiţených dětí ve dnech 6. 8. – 13. 8. 2011 ve Střelských
Hošticích se zúčastnily 2 učitelky a 5 dětí ze základní školy speciální.
25. Řešení výchovných a vzdělávacích problémů:
Během školního roku 2010/2011 se uskutečnilo 6 pohovorů, 31 výchovných
komisí za přítomnosti zástupce OSPOD. Bylo vypracováno 40 zpráv pro OŠSM, 14
zpráv pro PČR, 2 zprávy pro soud. Policie ČR byla 2× přizvána k řešení problémů
(fyzické napadení mezi ţáky a obavy z násilí rodičů na třídním učiteli). Jeden učitel
podal trestní oznámení na PČR pro šikanu učitele ţákyně 9. třídy.

i) údaje o výsledcích inspekce ČŠI
Ve školním roce 2010/2011 proběhla ve dnech 23. – 27. května 2011 na
Základní škole, Český Krumlov, Kaplická 151 inspekce ČŠI. Předmětem inspekční
činnosti bylo hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
základní školou speciální podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního
vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím
programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost byla
zaměřena na ţáky vzdělávající se v oborech vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola a
79-01-B/01 Základní škola speciální.
Závěry, celkové hodnocení školy:
Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku
škol a školských zařízení. Posuzované školní vzdělávací programy a učební
dokumenty jsou zpracovány podle zásad stanovených v příslušných rámcových
vzdělávacích programech. Škola poskytuje vzdělávání a podporuje všestranný rozvoj
osobnosti ţáků v souladu se zásadami a cíli školského zákona.
Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, při zohledňování vzdělávacích
potřeb jednotlivce v průběhu vzdělávání a školní úrovni jsou na poţadované úrovni.
Organizace vzdělávání vede k získání poţadovaných kompetencí dětí a ţáků
dle školního vzdělávacího programu a umoţňuje realizovat obsah vzdělávání. Formy
a metody práce deklarované ve školním vzdělávacím programu jsou naplňovány.
Způsob výuky ve třídách zajištěný dvěma pedagogy a 1 asistentem pedagoga
poskytoval dostatečný prostor pro rozvíjení funkční gramotnosti ţáků vedoucí
k dosahování poţadovaných klíčových kompetencí s ohledem na typ a druh
postiţení.

Úroveň řízení pedagogického procesu, organizace provozu školy, vedení a
motivování pracovníků odpovídá typu školy a vyhovuje jejím aktuálním potřebám a
umoţňuje realizovat stanovené strategické záměry rozvoje školy. Škola má dobré
personální a běţné materiální předpoklady pro vzdělávání ţáků s těţkým mentálním
postiţením.
Informační systém směrem k ţákům, rodičům a ostatním partnerům je funkční.
Spolupráce školy s partnery zlepšuje podmínky vzdělávání ţáků.
Škola sleduje a hodnotí úspěšnost svých ţáků, pomáhá jim aktivně při
integraci do běţné společnosti. provádí účinnou prevenci rizikového chování ţáků,
školních úrazů a školní neúspěšnosti. na této prevenci se významně podílí
poradenský systém školy. Bezpečnost dětí a ţáků je zajištěna na poţadované úrovni,
škola podporuje jejich zdravý psychický i fyzický vývoj.
Škola vyuţívá pro realizaci svých vzdělávacích programů finanční prostředky
přidělené za státního rozpočtu v souladu s účelem. na který byly přiděleny.

j) základní údaje o hospodaření školy za rok 2010
(vypracovala ekonomka školy Ludmila Kitzbergerová)
Přímé výdaje 2010
Limit zaměstnanců
NIV celkem v tis. Kč
z toho prostředky na platy v tis. Kč
ostatní osobní náklady v tis. Kč
Odvody v tis. Kč
FKSP v tis. Kč
Přímé ONIV v tis. Kč

24,8
8 727
6 333
2
2 154
127
111

Provozní výdaje 2010
NIV provozní celkem v tis. Kč
z toho odpisy v tis. Kč

1 856
99

Dotace z FRŠ
Škola v roce 2010 získala usnesením rady Jihočeského kraje č. 655/2010/RK ze dne
22. 6. 2010 dotaci z FRŠ na výměnu oken ve výši 299 435 Kč. Akce byla realizovaná
v době letních školních prázdnin.
Dotace, které nám byly přiděleny pro rok 2010, byly vyuţity pro plynulý a rovnoměrný
chod školy. Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny.
Upravený hospodářský výsledek je 0,00 Kč.
Účelové prostředky určené na DVVP byly vyčerpány.
Od 1. 1. 2010 byla budova čp. 19 včetně pozemku převedena PPP České
Budějovice.
Opravy jsme realizovali ve výši 432 406 Kč. Mezi největší poloţky oprav hrazené
z provozních prostředků patřila oprava havárie vody ve výši 107 738 Kč, která
souvisela s opravou vstupního schodiště ve výši 134 080 Kč a opravou dutiny
komunikace v průjezdu školy za 29 361 Kč, opravou kanalizace a odvodnění ve
dvoře a průjezdu za 33 210 Kč a s opravou asfaltu za 4 200 Kč. Oprava
elektroinstalace a výměna světel v budově stála cca 70 000 Kč.
Z vlastních zdrojů jsme realizovali nákup licencí pro počítače ve výši 131 722 Kč.

V roce 2010 jsme uhradili za pravidelné revize 60 252 Kč.
V rámci projektu „Zlepšení vybavenosti ICT…“ jsme obdrţeli od Jihočeského kraje
set interaktivní tabule v ceně 64 556,31 Kč, z toho vlastní podíl činil 4 841,72 Kč.
Škola získala na projekt Okresní kolo v atletice 5 000,- Kč. Částka byla vyúčtována
v plné výši.
Od Města Český Krumlov škola získala dva granty v celkové výši 39 000 Kč. Jednalo
se o Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v částce 15 tis.
Kč, a o Program podpory soc. sluţeb - komunitní plán, na který jsme obdrţeli částku
24 tis. Kč. Částky byly pouţity a vyúčtovány v roce 2010.
V roce 2010 jsme obdrţeli sponzorské dary ve výši 10 000 Kč, z toho od Města
Český Krumlov 5 000 Kč za umístění ve sportovních soutěţích.
Dary byly pouţity v souladu se smlouvami na vybavení krouţků, školní druţiny, na
přednášky a výchovně vzdělávací akce.
Pro chod školy jsou nezbytné i vlastní zdroje získané z pronájmů. Kromě nákupu
licencí byly mimo jiné pouţity i na nákup monitorů do PC učebny, některých učebních
pomůcek do dílen, na nákup pracovních sešitů, písanek apod.
Peněžní fondy a jejich krytí
 Fond odměn
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2010 činil 82 204 Kč, čerpán nebyl. Finanční krytí je
niţší o 11 264,44 Kč, jednalo se o pohledávky za odebrané obědy, které byly
uhrazené v lednu 2011 a zásoby potravin.
 Fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb byl ke konci roku 53 057,16 Kč, krytí
v plné výši. Čerpání fondu ve výši 141 476 Kč. Na odměny při pracovních, ţivotních
výročích a odchodech do starobního důchodu čerpáno 32 986 Kč, na rekreaci pro
zaměstnance 47 920 Kč, na tělovýchovu a sport 5 840 Kč. Příspěvek na penzijní
připojištění činil 10 600 Kč, příspěvek na stravování čerpán ve výši 44 130 Kč.
 Rezervní fond
Zůstatek k 31. 12. 2010 činil 227 372,72 Kč, z toho RF tvořený ze zlepšeného
výsledku hospodaření 192 085,42 Kč, RF z ostatní titulů 35 287,30 Kč. Krytí v plné
výši.
RF – z ostatních titulů pouţila škola na úhradu dopravy na vzdělávací akce a exkurze,
na úhradu vstupného, odměn za soutěţe, přednášek, výukového materiálu do druţiny,
vlastní podíl na projektech v celkové výši 18 455 Kč.
Rezervní fond čerpán ve výši 18 455 Kč, do výnosů organizace převedena částka
18 455 Kč.
 Investiční fond
Zůstatek k 31. 12. 2010 činil 173 204,83 Kč, krytí fondu v plné výši.
Výše odpisů za rok 2010 činila 130 000 Kč (99 000 Kč rozpočet, 31 000 Kč § 66 vyhl.
č. 410/2009 Sb.)
Čerpání investičního fondu v celkové výši 41 061,17 Kč, z toho na odpisy 31 000 Kč,
na opravu elektroinstalace 10 061,17 Kč, do výnosů převedena částka 41 061,17 Kč.

Doplňková činnost
Základní škola Český Krumlov nemá ţádnou doplňkovou činnost.
Péče o spravovaný majetek
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena inventarizační komisí
k 31. 12. 2010. Evidence majetku je vedena podle platných předpisů. Všechny
podklady inventarizace byly odeslány dle „Inventarizace v příspěvkových
organizacích zřizovaných Jihočeským krajem k 31. 12. 2010“ majetkovému odboru.
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Odpovědnost za schodek na svěřených
hodnotách má vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka a ekonomka.
Celkový stav majetku školy k 31. 12. 2010 je 57 255 940,44 Kč.
Z toho
49 674 351 Kč je hodnota budovy a pozemků. Veškerý majetek je spravován
s největší hospodárností, k vyřazení majetku došlo pouze z důvodu nefunkčnosti,
neopravitelnosti, nevyhovujícího z důvodu bezpečnosti práce. Přírůstky majetku
tvořily hlavně učební pomůcky, učebnice, knihy, počítače, vybavení dílen, programy
pro děti, licence pro počítače. Pořídili jsme nutné provozní prostředky (zařízení do
školní kuchyně – škrabku brambor aj., vrtačku, skartovačku, atd.).
Stav pohledávek a závazků
Škola nemá ţádné závazky po lhůtě splatnosti, ani nedobytné pohledávky.
Soupis pohledávek k 31. 12. 2010 – uhrazeny v termínu
Odběratelé
(311)
Poskytnuté provozní zálohy (energie)
(314)
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
Celkem pohledávky
Soupis závazků k 31.12. 2010 – uhrazeny v termínu
Dodavatelé (závazky do splatnosti)
(321)
Přijaté zálohy
(324)
Zaměstnanci (výplata v hotovosti)
(331)
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(výpl. bezhotovostní)
(333)
Závazky ze soc. a zdravotního pojištění
(336)
Jiné přímé daně
(342)
Celkem závazky

28 325,00
799 230,00
73,00
827 628,00

63 005,43
89 000,00
95 510,00
519 468,00
372 227,00
107 760,00
1 246 970,43

Závěr
Přidělené dotace byly vyčerpány. Učební pomůcky byly opět obnovovány stejně jako
učebnice. Obnova vybavení tříd je téměř ukončena. Velkou část z rozpočtu činily
opravy (hlavně oprava havárie odpadních vod a související oprava vstupního
schodiště) a sluţby (revize, poštovné, údrţba software, správa a podpora ICT,
telefony, atd.). Zbývá vyměnit cca 50 oken na severní straně budovy.
Přízemí budovy je nutné odizolovat. V roce 2011 se budou postupně vyměňovat
světla ve třídách za světla odpovídající hygienickým normám, dojde k přemístění
počítačové učebny a instalaci umyvadla v pracovně dívek. Bude nutné postupně
vyměnit zbývající staré radiátory, dveře, ve většině případů včetně zárubní, skříně a
ţidle v kabinetech, stejně jako zbývající katedry ve třídách.

Dne 6. prosince 2010 poţádala ředitelka školy Krajskou hygienickou stanici
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Český
Krumlov o prodlouţení lhůty dle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Dle rozhodnutí Krajské hygienické
stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích byla povolena výjimka
splnění poţadavků stanovených v § 4 odst. 4, v § 5 odst. 1 a odst. 2 a v § 13
vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., do 31. prosince 2016.
Přidělené závazné a orientační ukazatele finančních prostředků na řešení
rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství“,
UZ 33 015, byly vyčerpány dle účelového určení v plné výši. Celková výše dvou etap
rozvojového programu včetně odvodů činila 1 115 000,- Kč, z toho na platy bylo
poskytnuto 820 000,- Kč.
Účelové prostředky určené na DVVP byly vyčerpány. Škola upřednostňuje akce
pořádané NIDV na zakázku. Jednorázově jsou proškoleni všichni pedagogičtí
pracovníci na aktuální téma. Odpadá proplácení cestovních náhrad.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2010/2011 byla škola zapojena do následujících rozvojových
programů.
Rozvojový program Podpora řešení specifických problémů
regionálního školství v jednotlivých krajích … na rok 2010
závazné ukazatele
orientační ukazatele
v tis Kč
v tis. Kč
NIV celkem
platy
pojistné
FKSP
15. 4. 2010
952 700
238
14
19. 11. 2010
163 120
41
2
celkem
1115 820
279
16

Rozvojový program Podpora řešení specifických problémů
regionálního školství v jednotlivých krajích … na rok 2011
závazné ukazatele
orientační ukazatele
v tis. Kč
v tis. Kč
platy
platy
NIV celkem
ped.
neped.
pojistné
FKSP
978
350
375
246
7

Rozvojový program posílení platové úrovně pedagogických
pracovníků…, kteří splňují odbornou kvalifikaci… na rok 2011
závazné ukazatele
v tis. Kč
orientační ukazatele v tis. Kč
platy
NIV celkem
ped.
pojistné
FKSP
177
131
45
1
Přidělené závazné a orientační ukazatele finančních prostředků na řešení
rozvojových programů MŠMT byly vyčerpány dle účelového určení v plné výši. Pod
UZ 33015 se jednalo o finanční prostředky na podporu řešení specifických problémů
regionálního školství v jednotlivých krajích, pod UZ 33 027 o finanční prostředky
přidělené na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským
vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.
Na rozvojový program MŠMT Školní vybavení pro ţáky 1. ročníku základního
vzdělávání č.j. 1 968/2011-26 bylo škole 19. 5. 2011 přiděleno 1 000 Kč. Tato částka
bude vyčerpána v září 2011.
14. února 2011 škola zaţádala o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – IP oblasti podpory 1.4 – unit costs. 22. března 2011 bylo
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3471/21/7.1.4/2011, kterým byla škole
přidělena dotace ve výši 671 156 Kč (I/2 – 2 kusy – 109 224 Kč, III/2 – 4 kusy –

546 492 Kč, III/3 – 4 kusy – 15 440 Kč). 19. května 2011 bylo na bankovní účet školy
převedeno 402 693,60 Kč.

l) údaje o zapojení
celoživotního učení

školy

do

dalšího

vzdělávání

v rámci

Škola nepořádá ţádné akce v rámci celoţivotního učení.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole nepůsobí odborová organizace. Škola spolupracuje při plnění úkolů
ve vzdělávání se školskou radou a se školami pro ţáky se zdravotním postiţením
v Jihočeském kraji. Spolupráce je navázána a realizována s Policií ČR, s Městskou
policií, s CPDM, DDM, městskou knihovnou, s městským divadlem, s ČČK apod.
Spolupráci s KoCeRo se proti minulému roku nepodařilo navázat.

o) Výhled školy
K 28. 7. 2004 byl školní areál bezúplatně převeden do vlastnictví Jihočeského
kraje. Školní zahrada zůstala majetkem Města Český Krumlov, Základní škola ji má
v dlouhodobém nájmu.
V dalších létech bude třeba provést celkovou opravu školy tak, aby
vyhovovala vyhlášce č. 410/2005 Sb. Škola má vypracovány všechny projekty na
rekonstrukce včetně stavebních povolení. Od 1. 1. 2010 přešla budova čp. 19 pod
správu PPP. Měl by být proveden energetický audit. Odhadované zbývající opravy
školy činí cca 3 mil. Kč (odizolování budovy 0,9 mil, Kč, rekonstrukce šaten a
sociálního zařízení u tělocvičny 1 mil. Kč, výměna zbývajících oken spojená
s dozděním balkónů 1 mil. Kč).
Školní kabinety bude třeba průběţně i nadále vybavovat novými moderními
pomůckami, přednostně pro ţáky se specifickými poruchami učení.
Prezentací na veřejnosti bude nutné přesvědčit rodiče i celou společnost
o opodstatnění existence tohoto typu školy. Naše zkušenosti ukazují, ţe je nutné,
aby ţáci byli zařazováni do naší školy co nejdříve, tj. na 1. stupeň školy. I v příštích
létech bude škola informovat o své činnosti v tisku i na nástěnce, která je umístěna
v přízemí školy a viditelná z chodníku. Ţáci školy se budou i nadále zúčastňovat
výtvarných a sportovních soutěţí, ve kterých mají úspěchy. Bude nutné prohloubit
spolupráci s řediteli základních škol v Českém Krumlově a okolí, aby děti indikované
pro zařazení do základní školy nastupovali včas do niţších ročníků, aby se předešlo
problémům s výukou a výchovou při pozdním zařazení dětí. Nadále bude pokračovat
spolupráce s PPP v Českém Krumlově a SPC v Českých Budějovicích i v Týně nad

Vltavou, s OU a SOU v kraji, stejně jako s lékaři, odborem školství, sportu a mládeţe
v Českém Krumlově a s PČR.
Školská rada bude pracovat po volbách ve stejném sloţení jako v minulém
školním roce, vzájemné poţadavky a připomínky budou projednány a podle moţností
realizovány.
Nadále bude pracovat Ţákovská rada, která projednává s ředitelkou školy
poţadavky ţáků na chod školy a naopak.
Stejně jako v minulosti se bude škola snaţit o finanční zabezpečení
volnočasových aktivit ţáků zajišťováním sponzorů, případně účastí na projektech
vypisovaných Městem Český Krumlov i jinými subjekty.
V tomto školním roce jedna učitelka dokončila rozšiřující studiu speciální
pedagogiky na ZSF JU v Českých Budějovicích. Další dokončila magisterské studium
speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského. Metodik EVVO je
zapojen do studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální
výchovy. Škole se daří budovat kolektiv učitelů s poţadovaným vzděláním. Všem
pedagogickým pracovníkům bude umoţněno absolvování dalších školení v rámci
SIPVZ a DVPP s ohledem na finanční moţnosti školy. Na škole budou i nadále
pracovat metodické orgány, které napomohou ke zkvalitnění výuky a výchovy ţáků a
pomohou pedagogům v jejich náročné práci.

V Českém Krumlově dne 13. září 2011

Mgr. Blanka Thonová
ředitelka školy
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