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a) základní údaje o škole
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Identifikátor zařízení:
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600 022 307
60 084 324
Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov
380 711 626, 380 715 090
380 715 091
info@zskrumlov.cz
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Jihočeský kraj
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370 76 České Budějovice
IČ: 70 890 650
příspěvková organizace
Mgr. Blanka Thonová

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 je zřízena jako příspěvková
organizace s právní subjektivitou. Organizace vykonává činnost základní školy
praktické, základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny. Základní škola
praktická má kapacitu 120 žáků, základní škola speciální 25 žáků, školní družina 36
žáků, 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. 2012 navštěvovalo Základní školu celkem 63 žáků základní školy
praktické a 11 žáků základní školy speciální (celkem 8 tříd, z toho 1 třída byla
složena z žáků obou škol a 1 třída žáků s těžkým mentálním postižením). Podle § 38
neplnili docházku v tomto termínu žádní žáci. Ve 2 odděleních školní družiny bylo
zapsáno celkem 29 žáků. K 1. září bylo přijato do školy 8 nových žáků, během
školního roku bylo přijato dalších 22 žáků. 13 žáků odešlo. Ve školní jídelně bylo
zapsáno 34 žáků a 20 zaměstnanců školy. Pro 77 studentů a zaměstnanců krajských
zařízení jsou obědy odváženy.
Školu navštěvují především žáci z Českého Krumlova a Větřní (více než
polovina žáků) a dalších obcí z jejich okolí. Pro některé sociálně slabé rodiny
s větším počtem dětí je denní dojíždění 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 užívání školní zahradu s altánem, který je
zároveň i skladem nářadí (majetek města Český Krumlov). Škola má 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, kancelář výchovného poradce. V půdních
prostorách je umístěna spisovna školy. Ve škole funguje žákovská a učitelská
knihovna. Nové i starší tituly jsou pravidelně využívány při výuce, řadu knih si žáci
půjčují domů.
Majetek školy je evidován podle pokynů pro příspěvkové organizace zřizované
Jihočeským krajem ve 23 inventárních seznamech.
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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. 151 byla vybudována dílna pro hrubou přípravu dřeva a kovů na
pracovní vyučování a také také dílna – svařovna. V budově čp. 151 je byt školníka.
Vybavení školy nábytkem vyhovuje hygienickým předpisům. Všechny židle a
lavice ve třídách jsou výškově stavitelné. Vybavení audiovizuální technikou je na
dobré úrovni, každý rok se nakupují nové moderní pomůcky a v rámci možností se
modernizuje i technické vybavení. Ve škole se zvyšuje počet pomůcek pro reedukaci
a kompenzaci vývojových poruch učení. Učebna výpočetní techniky plně odpovídá
předpisům. Škola má zakoupeno 77 výukových programů (multilicence). V únoru
2010 byla škole dodána od zřizovatele jedna interaktivní tabule, v roce 2012 byla
pořízena 1 interaktivní tabule, další 3 interaktivní tabule byly pořízeny z projektu EU
peníze do škol. Postupně byla vyměněna nevyhovující svítidla za nová, která
odpovídají hygienickým normám (kromě části tělocvičny a kabinetů).
U vedoucí školní jídelny byl instalován a vybaven potřebnými programy
počítač s tiskárnou, což umožnilo od 1. 9. 2003 bezhotovostní placení obědů.
Veškerý styk s OSSZ a zdravotními pojišťovnami je uskutečňován elektronicky.
Statistické a účetní výkazy jsou odesílány v elektronické podobě.
Od 1. září 2006 školní jídelna dodává obědy do Střední odborné školy
zdravotnické a SOU, Tavírna 342, Český Krumlov, do Střední uměleckoprůmyslové
školy sv. Anežky České, Tavírna 109, Český Krumlov a do Domu dětí a mládeže,
Linecká 67, Český Krumlov.
Škola neodpovídá nárokům předepsaným vyhláškou č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých. Nevyhovující je stávající uspořádání šaten a
hygienického zázemí u tělocvičny. Budova není izolována, dochází ke vzlínání
vlhkosti, vzedmutí parket v tělocvičně, k opadávání omítek a ke vzniku plísní.
Z tohoto důvodu bylo na 6 měsíců vyzkoušeno bezkontaktní odvlhčování, následně
byl v poptávkovém řízení vybrán dodavatel elektrofyzikálního bezkontaktního
systému, který zabraňuje vzlínání vlhkosti. V budově školy byly vyměněny téměř
všechny radiátory, zbývá vyměnit cca 50 oken. Uvedení budovy do odpovídajícího
stavu lze řešit investicí potřebou pro přestavbu zázemí tělocvičny. Odhadovaná
částka na celkovou opravu školní budovy a na její uvedení do souladu s předpisy činí
cca 2 miliony korun (rekonstrukce šaten a sociálního zařízení u tělocvičny 1 mil. Kč,
výměna zbývajících oken spojená s dozděním balkónů 1 mil. Kč).
V červenci 2013 proběhla výměna dalších dveří. Do počítačové učebny byly
v červnu 2013 nainstalovány další 3 počítače, takže každý žák zde může pracovat
samostatně (kromě 6. třídy, ve které je 16 žáků na 15 počítačů).
6. prosince 2010 škola zažádala o udělení výjimky z hygienických požadavků
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 prodloužena výjimka do 31. prosince
2016.
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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 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 žáků s lehkým mentálním poškozením. ŠVP s názvem „Každý
jsme jiný, všichni se připravujeme pro život“ byl projednán radou školy 25. června
2007. V letošním školním roce se podle tohoto ŠVP vyučovalo ve všech třídách ZŠP.
Školní družina pracovala podle vlastního ŠVP.
Ve školním roce 2009/2010 byl vytvořen ŠVP pro žáky se středním a těžkým
mentálním postižením (pro základní školu speciální). Vyučovalo se podle něho
v 1., 2., 3., 7., 8. a 9. ročníku ZŠS.
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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
do 31. 3. 2013

ano
ano
ano
ano

na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
do 31. 37. 2013
na dobu neurčitou

Danielisová Zuzana
Fořtová Aranka
Frei Jiří
Hájek Ivan

učitelka
učitelka
učitel
učitel

Jedličková Jana
Kašáková Eva
Kopal Jiří
Kubová Alena
Máčová Radomila
Štrbková Lenka

učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka

Caisová Jindřiška
Kopalová Marta
Caisová Jindřiška
Kitzbergerová
Zelenková
Marešková Anna
Marešková Anna
Kalužová Alena
Maurer Libor
Doubková Alena
Maurerová Lenka

uč. všeob. vzd.
předm. - ped., vých.
por., TV
BC spec. ped. vych.
Ch, Poz.
učitelství pro ŠMVZP
uč. pro speciální
školy
ČJ, Fr.
učitelství pro ŠMVZP
NŠ - VV
BC spec. ped. vych.
ZT, M

vychovatelka SPŠ vychovatelství
vychovatelka SPŠ vychovatelství
asistentka
SPŠ vychovatelství
ekonomka
ekonomka
ved. ŠJ
kuchařka
kuchařka
školník
uklízečka
uklízečka

SEŠ
VOŠ
vyučena
vyučena
vyučena
vyučen
vyučena
vyučena

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

kurzy
log.

ŠVP

VP
log.,aut.

prac. poměr
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
do 31. 1. 2013
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou

Celkový počet pracovníků k 31. 12. 2012 – 21,62, přepočtených 20,121.
Celkový počet pracovníků k 30. 6. 2013 – 20,856, přepočtených 19,968.
S jedním učitelem byla sjednána kratší pracovní doba, jedna učitelka ukončila
po rodičovské dovolené pracovní poměr výpovědí, jeden pedagog ukončil pracovní
poměr dohodou. Ekonomka paní Kitzbergerová podala k 31. 1. 2013 výpověď
z pracovního poměru, na základě výběrového řízení nastoupila od 1. 2. 2013 paní
Zelenková
Od 1. 9. 2012 do 31. 1. 2013 působily u tří žáků základní školy speciální
(vyučovaného podle ŠVP pro těžce mentálně postižené žáky) ve škole osobní
asistentky. Ve třídě žáků s těžkým mentálním postižením pracuje 1 asistentka
pedagoga.
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d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
Tabulka k 30. 6. 2013
Základní škola
speciální

VIII.R (ŠVP8.S,
ŠVP7.R,
ŠVP8.R, 10.R)
II.(10.S;ŠVP2.S
,3.S,4.S,5.S,9.
S)
celkem

Základní škola
praktická
II.
IV. (3., 4.)
V. (1., 5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
celkem

počet žáků
na začátku
roku

postupující
z nižšího
ročníku

opakující
ročník

odchozí

počet žáků
na konci
roku

zač. roku

během roku

5

4

0

1

1

0

6

6
11

4
8

1
1

1
2

0
1

1
1

5
11

odchozí

počet žáků
na konci
roku

1
0
1
0
2
0
1
5

3
14
13
16
11
10
11
78

nově zařazení

počet žáků
na začátku
roku

postupující
z nižšího
ročníku

opakující
ročník

zač. roku

během roku

2
8
10
16
10
8
9
63

2
6
7
10
9
8
9
51

0
1
2
2
1
0
0
6

1
1
1
4
0
0
0
7

2
6
4
0
3
2
3
20

nově zařazení

Dne 18. ledna 2013 se uskutečnil zápis do 1. třídy, k němuž se nedostavil
žádný žák.
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tabulka: údaje k 31. 1. 2013
Základní škola speciální
ročník

třída

VIII.R (ŠVP8.S,
ŠVP7.R,
VIII.
ŠVP8.R, 10.R)
R
II.(10.S;ŠVP2.S,3
.S,4.S,5.S,9.S)
II.
celkem
1

prospěl
s vyznamenáním prospěl

chlapci

dívky

celkem

neprospěl

5

0

5

0

5

0

6
11

0
0

6
11

0
0

6
11

0
0

Základní škola praktická
prospěl
s vyznamenáním prospěl

ročník

třída

chlapci

dívky

celkem

II.
IV. (3., 4.)
V. (1., 5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
celkem

II.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
8

2
5
7
5
4
5
6
34

1
6
4
11
7
5
5
39

3
11
11
16
11
10
11
73

chlapci

dívky

celkem

5

0

5

0

5

0

6
11

0
0

6
11

0
0

6
11

0
0

2
7
0
1
0
1
4
15

1
4
9
13
10
8
5
50

neprospěl
0
0
2
2
1
1
1
7

Tabulka: údaje k 30. 6. 2013
Základní škola speciální
ročník

třída

VIII.R (ŠVP8.S,
ŠVP7.R,
VIII.
ŠVP8.R, 10.R)
R
II.(10.S;ŠVP2.S,3
.S,4.S,5.S,9.S)
II.
celkem
1

prospěl
s vyznamenáním prospěl

neprospěl

Základní škola praktická
ročník

třída

chlapci

dívky

celkem

II.
IV. (3., 4.)
V. (1., 5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
celkem

II.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
8

3
6
10
11
3
5
6
44

0
8
3
5
8
5
5
34

3
14
13
16
11
10
11
78

prospěl
s vyznamenáním prospěl
1
7
1
2
1
0
3
15

7

2
7
8
8
9
8
7
49

neprospěl
0
0
4
6
1
2
1
14

Tabulka: údaje k 31. 1. 2013
Základní škola speciální
třída
počet
žáků
VIII.R
II.
celkem

5
6
11

výchovná opatření

pochvala pochvala napomenutí
TU
ŘŠ
TU
0
0
0

0
0
0

Základní škola praktická
třída
počet
žáků
II.
IV. (3., 4.)
V. (1., 5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
celkem

3
11
11
16
11
10
11
73

0
0
0

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

důtka
TU

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

0
0
2
1
3
2
0
8

0
1
0
0
2
0
0
3

1
0
1
2
2
0
2
8

0
0
0
2
1
0
0
3

důtka
TU

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

důtka
TU

důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.stupeň

0
0
0
2
0
1
2
5

0
1
0
0
0
0
0
1

1
0
3
0
2
3
1
10

0
0
1
0
0
0
0
1

výchovná opatření

pochvala pochvala napomenutí
TU
ŘŠ
TU
0
0
0
0
0
0
0
0

důtka
TU

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
3
2
1
0
7

Tabulka: údaje k 30. 6. 2013
Základní škola speciální
třída
počet
žáků
VIII.R
II.
celkem

5
6
11

výchovná opatření

pochvala pochvala napomenutí
TU
ŘŠ
TU
0
0
0

0
0
0

Základní škola praktická
třída
počet
žáků
II.
IV. (3., 4.)
V. (1., 5.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
celkem

3
14
13
16
11
10
11
78

0
0
0

výchovná opatření

pochvala pochvala napomenutí
TU
ŘŠ
TU
0
1
0
2
1
2
1
7

0
0
0
0
1
1
3
5

0
1
0
0
0
0
0
1
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Přehled vycházejících žáků 2012/2013
Základní škola speciální
Zařazení
Praktická škola
1

Počet
ÚSP
0

2

Jiné
1

Základní škola praktická
počet

ZŠ

E obory

H obory

C obory

Pokračování
v základním
vzdělávání přijato nepřijato přijato nepřijato

17

4

3

0

7

0

M obory

přijato nepřijato přijato nepřijato
0
0
1
0

jiné
přihláška
nepodána,
prac. poměr
2

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 mládeže, s Policií ČR, s Městskou policií,
se SVP v Českém Krumlově, s neziskovými organizacemi a samozřejmě s rodiči
žáků. V rámci prevence sociálně patologických jevů mohli žáci pracovat
ve 4 bezplatných zájmových kroužcích, případně navštěvovat taktéž bezplatnou
školní družinu.
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který je každoročně
vyhodnocován a na základě získaných poznatků vypracován plán nový. Školní
metodik prevence zajišťuje pro žáky všech tříd cyklus besed s PČR a městskou
policií, s ČČK apod. Stejně jako v minulých letech bylo cílem nabídnout žákům
aktivity, které by pomohly vykompenzovat negativní vlivy okolí a poskytly by jim
pozitivní alternativu chránící je před nežádoucími patologickými jevy.
Škola nabídla 4 bezplatné kroužky a mnoho besed a různých akcí. Zájem
žáků o kroužky se zmenšuje, i když jsou bezplatné a případný materiál pro práci je
rovněž zdarma. O schránku důvěry nebyl velký zájem. Škole se nedaří navázat
pravidelné kontakty s většinou rodičů žáků 2. stupně základní školy praktické.
Žáky se přesto podařilo zapojit do mnoha zajímavých aktivit Ve srovnání
s minulým rokem se stále více projevuje nezájem žáků o školu. Chování žáků se
vlivem jednotného působení všech pracovníků školy a důslednému řešení
případných výchovných problémů nezhoršuje.
Škola navázala spolupráci s KoCeRo (Komunitní centrum Romů).
Akce pořádané školou v rámci primární prevence – viz tabulka na str. 14.
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g) údaje o dalším vzdělání pedagogických pracovníků
Na škole pracovaly následující metodické orgány:
metodické sdružení 1. stupně ZŠP a speciální školy
metodické sdružení 2. stupně ZŠP
předmětová komise TV
předmětová komise PV
DVPP:
akce na zakázku
1. 28. 8. 2012 Agrese a agresivita u dětí a mládeže – všichni
pedagogičtí pracovníci
2. 25. 9. 2012 Odpovědní systémy ve výuce (pro tvůrce DUM) –
7 pedagogických pracovníků
3. 29. 10. 2012 Neverbální komunikace s třídním kolektivem – všichni
pedagogičtí pracovníci
4. 27. 11. 2012 Využití ICT při výuce… – všichni pedagogičtí
pracovníci
5. 28. 8. 2013 Jak efektivně plánovat a rozhodovat – všichni
pedagogičtí pracovníci
ředitel školy – 4 semináře
zástupce ředitele školy – 1 seminář
metodik prevence – 1 seminář
ostatní pedagogové – 5 seminářů
Zájem pedagogů o akce DVPP byl velký, bohužel je velmi finančně náročné
při stávající výši ONIV hradit akce jednotlivým pedagogům, proto bude škola i nadále
upřednostňovat akce na zakázku, kterých se účastní všichni pedagogové na svém
pracovišti.
Dne 12. 10. 2012 byla uskutečněna prohlídky ARPIDY v Českých
Budějovicích. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s chodem této organizace.
Praxe:
Ve školním roce 2012/2013 vykonávala individuální řízenou praxi v délce
2 týdnů ve speciálních třídách a ve školní družině 1 studentka Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.

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 postižených sportovců.
Na škole je ustanovena Žákovská rada, zvolená žáky 5. až 9. tříd. Všechny
třídy mají vytvořený vlastní Řád třídy.
Škola spolupracuje s redakcí Jihočeských listů. Úspěchy žáků školy jsou také
zveřejňovány na nástěnce v okně vedoucím do ulice a na webových stránkách školy.
O významných úspěších žáků školy v rámci republiky informuje ředitelka školy
zřizovatele i starostu města Český Krumlov.
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Vyhodnocení EVVO
Metodik EVVO konzultoval s vyučujícími jednotlivých předmětů zapojení
EVVO do výuky. Žáci byli s novými informacemi seznámeni také prostřednictvím
školní nástěnky a zhlédnutím CD. Žáci se oprati loňskému školnímu roku neúčastnili
placených akcí (šetření finančních prostředků). V říjnu 2012 se žáci 6 tříd zúčastnili
přehlídky EKOFILM v Českém Krumlově. Dne 3. června 2013 byly pro žáky 5 tříd
uspořádány 3 tematické besedy pracovníky firmy E.ON Česká republika s.r.o. na
téma šetření energií. Se společností Asekol má škola podepsanou smlouvu
o provozu sběrných nádob v prostorách školy (baterie, PC, TV apod.). Za dosažený
počet bodů škola získala stolní fotbal.

1. Výtvarná výchova:
Soutěže a výstavy
soutěž
Mezinárodní
výtvarná soutěž
Lidice

počet umístění
místo
prací
Mezinárodní soutěže
7
I. Oračko
Čestné uznání

Evropa ve škole

5

Máme rádi přírodu
Jičín město
pohádky

6
7

Šťastné stáří

6

Lesa a příroda
kolem nás

7

Voda v našem
životě

5

Rok v mém městě
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ostatní

Celostátní soutěže
L. Horváth
3. místo v krajském
kole
Výsledky v září 2013

Výsledky v říjnu 2013
Krajské soutěže
J. Horváth
vítězná práce
Z. Rakaš
vítězná práce
E. Přibyl
vítězná práce
T. Cínová
vítězná práce
Okresní soutěže
D. Kurina
vítězná práce
J. Pelcová
oceněná práce
J. reindl
oceněná práce
D. Kozler
oceněná práce

účast na projektu Výtvarný podzim v Boudě – CPDM, 3 akce, 6 tříd

2. Pracovní vyučování:
účast na projektu Sochy a děti – CPDM, 5 akcí, 7 tříd
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3. Tělesná výchova:
 STOLNÍ TENIS: Tábor, Krajské kolo, 31. 10. 2013, (Bc. R. Máčová)
Bikár Marek, Malceva Bohuslav, Rafael Štefan, Knihová Katarína, Cinová Tereza
 FLORBAL: Krajské kolo, 6. 3. 2013, Tábor (Mgr. I. Hájek)
1. místo: Kozler David, Klinkl Šimon, Anderle Lukáš, Horváth Sebastián, Rafael
Štefan, Daduč Marek, Ludvík Horváth.
 MČR ve florbalu: Praha 4. 4. 2013 (Mgr. I. Hájek)
7. místo: Kozler David, Klinkl Šimon, Anderle Lukáš, Horváth Sebastián, Horváth
Petr, Cina Karel, Rafael Štefan, Horváth Ludvík.
 PLAVÁNÍ: krajské kolo, 3. 4. 2013, Č. Krumlov (Mgr. Z. Danielisová,
Bc. R. Máčová)
1. místo: 30 x
2. místo: 17 x
3. místo: 11 x
Nejúspěšnější plavci: Kozler David, Bandy Pavel, Horváthová Anita, Fošumová
Šárka, Záviský Michal, Kouba Kristián, Fučík David a Knihová Katarína.
 PLAVÁNÍ:MČR, Liberec, 19. - 20. 4. 2013 (Mgr. Z. Danielisová)
Kozler David:
1x 1. místo, 100m prsa
Žigo Robert:
1x 2. místo, 50m VZ
Horváthová Anita: 3x 2. místo, 50m znak, 100m VZ, 100m znak
Záviský Michal: 1x 3. místo, 100m znak
Kouba Kristián:
1x 3. místo, 50m znak
1x 3. Místo: Štafeta 4x50m VZ
(Kouba, Záviský, Kozler, Horváthová)
 MALÁ KOPANÁ: krajské kolo, 24. 4. 2013, Č. Budějovice (Mgr. I. Hájek)
1. místo: Kozler David, Horváth Sebastián, Rafael Štefan, David Kotlár, Daduč
Marek, Ludvík Horváth
 MALÁ KOPANÁ, Hradec Králové MČR, 16. - 17. 5. 2013, (Mgr. I. Hájek)
3. místo: Križan Michal, Bandy Pavel, Horváth Sebastián, Rafael Štefan, David
Kotlár, Daduč Marek, Ludvík Horváth
 SHM: okresní kolo, Č. Krumlov, 15. 5. 2013, (Bc. R.Máčová)
Celkově: 1. místo
Starší žáci:
1. místo: Rafael Štefan
2. místo: Horváth Ludvík
3. místo: Kozler David
Starší žákyně:
1. místo: Fošumová Šárka
3. místo: Horváthová Anita
Mladší žáci:
1. místo: Oračko Ivan
2. místo: Malceva Denis
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3. místo: Ferko Zdeněk
Mladší žákyně:
1. místo: Horváthová Kateřina
2. místo: Cinová Dominika
3. místo: Toušková Kateřina
 SHM: Krajské kolo, Č. Krumlov, 23. 5. 2013, (Bc. R.Máčová)
Celkově: 1. místo
Hoši celkově 2. místo, dívky celkově 1. místo.
Jednotlivci: Rafael Štefan: 3. místo
Fošumová Šárka: 3. místo
Horváthová Anita: 4. místo
 ATLETIKA: národní finále, 19. - 21. 6. 2013, Varnsdorf (Bc. R. Máčová,
Mgr. I. Hájek)
Celkově: Jihočeský kraj: 1. místo
Dívky celkově: 2. místo
Hoši celkově: 2. místo
Jednotlivci: 6. místo: Rafael Štefan, běh na 1500m
2. místo: Fošumová Šárka, skok daleký
5. místo: Fošumová Šárka, běh na 800m
4. Plavecký výcvik:
žáci 1., 3., 4. a 5. třídy (26 žáků)
5. Lyžařský výcvik:
všichni žáci 6. a 7. třídy a vybraní žáci 9. třídy – realizován v pěti dnech,
24 žáků
6. Hudební výchova:
účast v taneční soutěži Fontea Dance v Soběslavi – 2. a 4. místo
7. Prevence rizikového chování:
účast metodika prevence na 1 aktivu metodiků prevence
viz tabulka – naplánovala, tabulku vypracovala Mgr. Aranka Fořtová,
metodička prevence
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Název aktivity, akce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení školního roku
Výtvarný podzim v Boudě
Ekofilm
Beseda Bezpečně na cestě do a ze školy (4.
třída)
Beseda Bezpečně na cestě do a ze školy (5.
třída)
Beseda Policie ČR (8. třída)
Beseda Drogy – první program (6. třída)
Škola zdravé pětky

9. ÚP (9. třída)
10. Beseda Drogy – třetí program (6. třída)
11. Beseda Drogy – druhý program (8. třída)
12. Beseda Policie ČR (5. třída)
13. Beseda Drogy – třetí program (7. třída)
14. Mikulášská nadílka (1. stupeň)
15. Vánoční besídka (1. stupeň)
16. Beseda: Proč potřebujeme zákony? (6. třída)
17. Zimní výcvik na běžkách (7. třída)
18. Maškarní ples – speciální škola
19. Beseda Šikana (4. třída)
20. Beseda Šikana (2. třída)
21. Beseda Šikana (5. třída)
22. Beseda Rasismus (4. třída)
23. Karneval (1. stupeň)
24. Beseda Rasismus (5. třída)
25. Beseda: Proč potřebujeme zákony? (7. třída)
26. Beseda Rasismus (6. třída)
27. Beseda Rasismus (7. třída)
28. Beseda Rasismus (8. třída)
29. Velikonoční besídka (1. stupeň)
30. Beseda Internet a bezpečnost (6. třída)
31. Ukázky první pomoci (1. stupeň)
32. Beseda Internet a bezpečnost (8. třída)
33. Drogová závislost (7., 8. a 9. třída)
34. Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (7. třída)
35. Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (8. třída)
36. Kyberšikana
37. Kyberšikana
38. SHM
39. Exkurze psí útulek (1. stupeň)
40. Ukázky práce se psy – areál školy (2. stupeň)
41. Beseda: Proč potřebujeme zákony? (8. třída)
42. Beseda Internet a bezpečnost (7. třída)
43. Prevence extremismu (6. a 7. třída)
44. Prevence extremismu (8. a 9. třída)
45. ÚP (8. tř.)
46. Školní výlet (1. stupeň a ZŠS)
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Datum

Čas

Realizátor

3. 9. 2012
Říjen 2012
10. a 11. 10. 2012
24. 10. 2012

8:00
10:00

ZŠ
NPC Bouda
MD, ČK
MP, ČK

31. 10. 2012

10:00 MP, ČK

1. 11. 2012
5. 11. 2012
14. 11. 2012

10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
9:30 Nad. fond
Albert
10:15 ÚP, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
ZŠ
ZŠ
10:00 MP, ČK
ZŠ
ZŠ
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 ZŠ
8:55 MP, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
8:55 MP, ČK
8:55 MP, ČK
ZŠ
10:00 MP, ČK
10:00 ČČK
10:00 MP, ČK
10:00 ČČK
10:00 SANANIM, o.s.
11:00 SANANIM, o.s.
10:00 PČR
10:50 PČR
KÚ
10:00 ÚP, ČK
10:00 PÚ, ČK
10:00 MP, ČK
10:00 MP, ČK
8:00 Cassiopeia
8:00 Cassiopeia
10:30 ÚP, Č. K.
ZŠ

15. 11. 2012
20. 11. 2012
21. 11. 2012
22. 11. 2012
6. 12. 2012
5. 12. 2012
21. 12. 2012
8. 1. 2013
Leden 2013
Leden 2013
12. 2. 2013
15. 2. 2013
19. 2. 2013
26. 2. 2013
1. 3. 2013
5. 3. 2013
11. 3. 2013
12. 3. 2013
20. 3. 2013
26. 3. 2013
27. 3. 2013
4. 4. 2013
15. 4. 2013
16. 4. 2013
6. 5. 2013
10. 5. 2013
10. 5. 2013
13. 5. 2013
13. 5. 2013
15. 5. 2013
21. 5. 2013
30. 5. 2013
3. 6. 2013
3. 6. 2013
13. 6. 2013
13. 6. 2013
17. 6. 2013
17. 6. 2013

Každý měsíc byl uspořádán projektový den aktuálně zaměřený na potřebnou
problematiku, korespondující se ŠVP – první stupeň ZŠP a ZŠS – pedagogičtí
pracovníci školy.
8. Kroužky:
práce s PC
taneční
arteterapie I
arteterapie II
Všechny kroužky jsou pro žáky školy bezplatné, pracují od začátku října do konce
května.
9. Předmětové akce a vzdělávací aktivity:
uskutečnila se exkurze do SOU Trhové Sviny, SOU Lišov a do SZŠ Český
Krumlov (učební obory)
10. Environmentální výchova:
E.ON Česká republika, s.r.o. pořad Mise + – 5 tř.
11. Besedy a přednášky:
viz tabulka MP na str. 14
12. Divadelní představení:
6 představení se během roku zúčastnilo 24 tříd
13. Výchovné koncerty:
žádná třída se nezúčastnila výchovného koncertu
14. Filmová představení:
1 filmového představení se zúčastnila 1 třída
15. Knihovna:
cyklus akcí pořádaných městskou knihovnou pro žáky naší školy – 6 akcí,
6 tříd
16. Dopravní výchova:
dopravní výchova probíhala v rámci výuky, 2 třídy prakticky procvičovaly
znalosti na dopravním hřišti
17. Výchova ke zdraví
pořad Zdravá pětka zaměřený na zdravou výživu – 4 třídy
přednáška Výchova k rodičovství – 3 akce, žáci 8. a 9. tříd
pořad Hrou proti AIDS – 2 třídy
18. Exkurze:
SOU Lišov, SOU Trhové Sviny, SZŠ Český Krumlov
seznámení žáků 9. třídy s učebními obory SZŠ v Českém Krumlově
19. Muzea
návštěva muzea – 1 třída
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20. Výstavy
Výstava prací žáků v Městské knihovně
21. Celodenní školní výchovně vzdělávací akce:
1. stupeň ZŠP a 1 třída ZŠS – ZOO Hluboká nad Vltavou
8. R – farma Slunečná
22. Taneční soutěže
Fontea Dance – Veselí nad Lužnicí, 2. a 4. místo
23. Vlastní akce:
školní přebor v plavání
školní přebor ve stolním tenisu
okresní kolo SHM
krajské kolo SHM
krajské kolo v plavání
Mikulášská nadílka, 4 třídy
karneval – 4 třídy
24. Různé:
cvičná evakuace školy 25. 4. 2013
proškolení všech zaměstnanců školy v PO 30. 8. 2012 a v BOZP 12. 2.
2013
proškolení vedoucí školní jídelny k HACCP
konzultace pracovníků autistické třídy v SPC Českých Budějovicích –
1 akce
aktiv metodiků prevence základních škol – 1 akce
aktiv výchovných poradců – 1 akce
pokračování ve spolupráci s CPIV
výzkumný projektu zaměřený na online rizika - Institut výzkumu dětí,
mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzita
hospitace psycholožky PPP v Českém Krumlově – 2 dny, 2 třídy
konzultace Mgr. Tůmy ze Spirály – 2 dny
Den dětí na Olšině – výběr nejlepších žáků školy
ve školním roce se v rámci výuky uskutečnilo 17 tematických vycházek
25. Sponzoři:
Škola nezískala ve školním roce 2012/2013 žádný peněžní sponzorský dar.
Jeden sponzor pravidelně každý rok zajišťuje vlastním mikrobusem bezplatně
přepravu žáků základní školy speciální na školní výchovně vzdělávací akci, letos na
farmu ve Slunečné. Druhý sponzor jako každý rok daroval před Vánoci škole drobné
sladkosti. Další sponzoři věnovali škole v minulých letech finanční dar, který je
používán na účast žáků na soutěžích a besedách, na školní výchovně vzdělávací
akce a exkurze a na nákup pomůcek do školní družiny. Díky těmto sponzorům může
být činnost školy rozmanitá a zároveň doplněna drobnými cenami pro žáky.
26. Projekty:
 Nepodána žádost o grant pro rok 2012 Města Český Krumlov.
 Nepodána žádná žádost o grant na Krajský úřad v Českých
Budějovicích.
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Škola se účastnila projektu CPIV. – získala učební pomůcky pro žáky,
byla poskytnuta odborná pomoc žákům 7. třídy psycholožkou CPIV,
byly uskutečněny 2 bezplatné semináře pro pedagogické pracovníky
školy.
 Škola se prostřednictvím 3 pedagogů během školního roku 2012/2013
podílela na pilotáži učebnice etické výchovy v rámci OPVK projektu
„Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků
gymnázií“ reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/26.0114 spolufinancovaného ze
zdrojů SPF a státního rozpočtu ČR.
27. Ostatní:
25. dubna 2013 proběhla cvičná evakuace školy. Během 2 minut byla škola
vyklizena a žáci shromážděni v nedalekém parku. Byl aktualizován požární
evakuační plán. Na poradě byl proveden rozbor evakuace.
Pro žáky s vadami řeči funguje 1× měsíčně ve škole logopedická ambulance.
Klinická logopedka odstraňuje vady řeči žáků, třídní učitelé a vyučující řečové
výchovy s ní konzultují metody nápravy řeči.
Během školního roku 2012/2013 proběhla na škole kontrola ze strany KHS a
OSSZ.
28. Řešení výchovných a vzdělávacích problémů:
Během školního roku 2012/2013 se uskutečnilo 11 pohovorů, 29 výchovných
komisí za přítomnosti zástupce OSPOD. Bylo vypracováno 45 zpráv pro OŠSM,
14 zpráv pro PČR. Policie ČR byla 3× přizvána k řešení problémů, 1× přijela šetřit
událost mimo školu.

i) údaje o výsledcích inspekce ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na Základní škole, Český Krumlov,
Kaplická 151 žádná inspekce ČŠI.

j) základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
(vypracovala ekonomka školy Dana Zelenková)
Přímé výdaje 2012
Limit zaměstnanců
NIV celkem v tis. Kč
z toho prostředky na platy – ped.v tis. Kč
z toho prostředky na platy – neped. v tis. Kč
z toho prostředky na platy celkem
ostatní osobní náklady – ped. v tis. Kč
ostatní osobní náklady – neped. v tis. Kč
ostatní osobní náklady celkem
Odvody v tis. Kč
FKSP v tis. Kč
ONIV v tis. Kč
17

20,3
8 227
4 984
1 061
6 045
0
0
0
2 055
61
66

Provozní výdaje 2012
NIV provozní celkem v tis. Kč
z toho odpisy v tis. Kč

1 919
170

Dotace z FRŠ
V roce 2012 nezískala škola žádnou dotaci z FRŠ.
Provozní dotace UZ 88888 i přímé dotace UZ 33353, které nám byly přiděleny
pro rok 2012, byly využity pro plynulý a rovnoměrný chod školy. Závazné ukazatele
rozpočtu nebyly překročeny.
Upravený hospodářský výsledek je 0,00 Kč.
Škola se zapojila do projektu „EU peníze školám“, který pokračoval i v roce
2012. Neinvestiční transfer UZ 33123 je určen pro rok 2011 až 2013, jeho výše činila
v roce 2011 402 693,60 Kč, v roce 2012 bylo na účet školy převedeno zbývajících
268 462,40 Kč. Použitý neinvestiční transfer byl čerpán v roce 2011 ve výši 381 356,Kč, v roce 2012 bylo čerpáno 121 400,- Kč, pro rok 2013 zbývá vyčerpat 168 400,Kč.
Škola získala na projekt Okresní kolo v atletice 5 000,- Kč. Částka byla
vyúčtována v plné výši.
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.
Opravy jsme realizovali ve výši 565 970,- Kč. Mezi největší položky oprav
hrazené z provozních prostředků patřila výměna dveří a zárubní ve výši 204 589,Kč, výměna radiátorů za 38 770 Kč (z toho 20 tis. Kč jsme uhradili z vlastních zdrojů),
automatizace vrat za 39 067,- Kč, malování za 45 tis. Kč, oprava podlahy s výměnou
linolea za 12 tis. Kč, výměna svítidel a zásuvek za 48 724,- Kč, oprava koupelny
služebního bytu školníka za 56 tis. Kč.
V roce 2012 jsme uhradili za pravidelné revize 68 tis. Kč.
Pro chod školy jsou nezbytné i vlastní zdroje získané z pronájmů. Kromě
výměny radiátorů za 20 tis. Kč, jak bylo uvedeno výše, byly použity na nákup
počítačových stolů, notebooku, interaktivní tabule, nábytku do školní kuchyňky, váhy
pro školní kuchyni, výukových programů, některých učebních pomůcek pro školu, do
školní družiny, na nákup pracovních sešitů, písanek apod.
Peněžní fondy a jejich krytí
 Fond odměn
Počáteční stav a zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2012 činil 70 204,- Kč. Do
výnosů organizace převedena částka 0,- Kč
 Fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb byl ke konci roku 41 226,35 Kč,
krytí v plné výši. Čerpání fondu ve výši 58 570,- Kč. Na odměny při pracovních,
životních výročích a odchodech do starobního důchodu čerpáno 6 000,- Kč, na
rekreaci pro zaměstnance 3000,- Kč, na tělovýchovu a sport 1500,- Kč. Příspěvek na
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penzijní připojištění činil 10 000,- Kč, příspěvek na stravování čerpán ve výši 38 070,Kč.
 Rezervní fond
Zůstatek k 31. 12. 2011 činil 380 030,70 Kč, z toho RF tvoř. ze zlepšeného
výsledku hospodaření 192 085,42 Kč, RF z ostatní titulů 187 945,28 Kč. Krytí v plné
výši.
RF – z ostatních titulů použila škola na úhradu dopravy na vzdělávací akce a
exkurze, na úhradu vstupného, odměn za soutěže, přednášek v celkové výši 7 440,50Kč.
Rezervní fond čerpán ve výši 7 440,50 Kč, do výnosů organizace převedena
částka 7 440,50 Kč.
 Investiční fond
Zůstatek k 31. 12. 2012 činil 400 442,40 Kč, krytí fondu v plné výši. Výše odpisů
za rok 2012 činila 170 000,- Kč. Čerpání investičního fondu ve výši 43 000,- Kč. Byl
pořízen travní traktor MTD GOLD 130/92 na údržbu školní zahrady, do výnosů
převedena částka 20 697,93 Kč - výměna radiátorů a částka 98 000,- Kč – odpisy dle
vyhl. 410/2009 Sb.
Doplňková činnost
Základní škola Český Krumlov nemá žádnou doplňkovou činnost.
Péče o spravovaný majetek
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena inventarizační
komisí k 31. 12. 2012. Evidence majetku je vedena podle platných předpisů.
Všechny podklady inventarizace byly odeslány dle „Inventarizace v příspěvkových
organizacích zřizovaných Jihočeským krajem k 31. 12. 2012“ 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. 2012 je 57 192 544,88 Kč. Z toho 49 753
415,50 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 interaktivní tabule, učební pomůcky, učebnice, knihy, 3 tiskárny,
2 notebooky, 3 počítačové stoly, vybavení dílen, výukové programy, vybavení
kuchyně.
Stav pohledávek a závazků
Škola nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, nedobytné pohledávky ani
neodepisovala v průběhu roku 2012 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti do 50 tis.
Kč.
Energie
 Elektrická energie
Porovnáním spotřeby elektrické energie za rok 2011 a 2012 došlo k navýšení
o 2 981 kWh, náklady byly vyšší o 1 676,- Kč. Důvodem vyšší spotřeby elektrické
energie byla její potřeba při opravách školy. V roce 2013 dojde po další výměně
svítidel pravděpodobně k úspoře.
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 Plyn
U plynu došlo v roce 2012 s porovnáním roku 2011 k navýšení o 4 185 m3,
byla prováděna větší kontrola vytápění objektu, výměna radiátorů. Náklady v Kč
vzrostly o 7 449,- Kč i z důvodu zdražování plynu. Spotřebu plynu ovlivňují také
klimatické podmínky.
Vybavenost ICT
Ve vybavení počítači patříme k lepšímu průměru, průběžně dle finančních
možností počítače obnovujeme. V učebních programech máme vybavení
nadstandardní.
Škola má zakoupeny z předcházejících let vlastní licence.
V roce 2011 jsme se zapojili do programu „EU peníze školám“. V roce 2012 jsme
z poukázaného transferu hradili DPP zaměstnancům školy.
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 výměna svítidel, radiátorů a dveří včetně zárubní,
oprava podlahy v kanceláři ředitele školy) a služby (revize, poštovné, údržba
software, správa a podpora IC, telefony, malování atd.). Zbývá vyměnit cca 50 oken
na severní straně budovy, vyměnit svítidla v části tělocvičny a zbývající radiátory.
Přízemí budovy je nutné odizolovat. V prosinci 2012 bylo instalováno zařízení, které
by mělo zabránit vzlínání vody. Smlouva o pronájmu byla uzavřena do konce května
2013. Na základě kontrolního měření v květnu 2013 bude rozhodnuto o případném
vypsání poptávkového řízení. V roce 2013 se dokončí výměna dveří včetně zárubní
ve třídách, dojde k opravám podlah, k výměně zbývajícího původního osvětlení
v tělocvičně.
Dne 6. prosince 2010 požádala ředitelka školy Krajskou hygienickou stanici
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Český
Krumlov o prodloužení 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 požadavků 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.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
14. února 2011 škola zažádala 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. Dne 5. září 2012 bylo na účet školy převedeno
zbývajících 268 462,40 Kč. V roce 2012 bylo čerpáno na DPP 121 400Kč, v roce
2013 zbývá vyčerpat 168 400 Kč. Z těchto prostředků bude pořízena 1 interaktivní
tabule s pojezdem a 1 notebook s dokovací stanicí (včetně softwaru).
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l) údaje o zapojení
celoživotního učení

školy

do

dalšího

vzdělávání

v rámci

Škola nepořádá žádné akce v rámci celoživotního 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 žáky se zdravotním postižením
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.
Podařilo se navázat spolupráci s KoCeRo.

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 2,3 mil. Kč (vyřešení vzlínající vlhkosti budovy 0,3 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 průběžně i nadále vybavovat novými moderními
pomůckami, přednostně pro žáky se specifickými poruchami učení.
Prezentací na veřejnosti bude nutné přesvědčit rodiče i celou společnost
o opodstatnění existence tohoto typu školy. Naše zkušenosti ukazují, že je nutné,
aby žáci byli zařazováni do naší školy co nejdříve, tj. na 1. stupeň školy. I v příštích
letech bude škola informovat o své činnosti na webových stránkách školy, v tisku i na
nástěnce, která je umístěna v přízemí školy a viditelná z chodníku. Žáci školy se
budou i nadále zúčastňovat výtvarných a sportovních soutěží, 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 nižších 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, s OU a SOU v kraji, stejně jako s lékaři,
odborem školství, sportu a mládeže v Českém Krumlově a s PČR.
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Stejně jako v minulosti se bude škola snažit o finanční zabezpečení
volnočasových aktivit žáků zajišťováním sponzorů, případně účastí na projektech
vypisovaných Městem Český Krumlov i jinými subjekty.
Metodik EVVO po zakončení studia k výkonu specializovaných činností
v oblasti environmentální výchovy bude zajišťovat akce týkající se environmentální
výchovy. Škole se daří budovat kolektiv učitelů s požadovaným vzděláním. Všem
pedagogickým pracovníkům bude umožněno absolvování dalších školení v rámci
DVPP s ohledem na finanční možnosti školy. Na škole budou i nadále pracovat
metodické orgány, které napomohou ke zkvalitnění výuky a výchovy žáků a pomohou
pedagogům v jejich náročné práci.
Školská rada pracovala po odstoupení Mgr. Bc. Jany Cipínové ke dni
1. 6. 2012 v novém složení. Novým členem za zřizovatele byl jmenován dne
10. 7. 2012 pan Petr Šandera. Vzájemné požadavky a připomínky jsou projednávány
a podle možností realizovány.
Nadále bude pracovat Žákovská rada, která projednává s ředitelkou školy
požadavky žáků na chod školy a naopak. Bude se však scházet podle potřeby.
Pravidelné měsíční schůzky ztratily pro nezájem žáků opodstatnění (vzniklé závažné
problémy se řešily okamžitě, nečekalo se na schůzku žákovské rady).
Velkým problémem zůstává pozdní zařazování žáků do praktické i speciální
školy. Do vyšších ročníků přicházejí žáci, kteří byli většinou integrováni, ale nemají
základní návyky (neumí si připravit pomůcky, jedí při vyučování, chodí po třídě,
nejsou zvyklí pracovat, vyžadují stálý dohled učitele). Jejich znalosti jsou na nízké
úrovni (psaní tiskacími písmeny, neznalost písmen a číslic, základních početních
výkonů, nezvládání přechodu přes 10, menší vědomosti než u spolužáků ve třídě),
zato mají většinou problémy s chováním ke spolužákům i k dospělým. V základní
škole speciální a na 1. stupni základní školy praktické jsou ve třídách oddělení. Řada
dětí je přeřazována až po 30. září. K 1. 9. 2012 bylo nově zařazeno 8 žáků, do
30. 9. 2012 4 žáci, od 1. 10. 2012 do 28. 6. 2013 dalších 19 žáků, ze školy odešli
4 žáci (3 se odstěhovali, 1 žá byl umístěn do výchovného ústavu, 1 žákyně do
dětského domova).
Přes veškeré problémy a někdy malý zájem ze strany rodičů se daří přesvědčit
většinu žáků, aby pokračovali v dalším studiu, získali výuční list a tím i větší šanci na
pracovní uplatnění. Bohužel mnozí z nich do školy po prázdninách nenastoupí,
přestože byli přijati. Škola se dotazuje po prvním pololetí na chování, prospěch,
úspěchy i problémy studentů v jejich nových školách, absolventi mají možnost přijít
kdykoliv požádat o radu nebo pomoc. Téměř žádné problémy nejsou v učebních
oborech „E“. V „H“ oborech mívají absolventi v prvním ročníku problémy s českým
jazykem a s matematikou, naopak v praktickém vyučování jsou téměř bez potíží.
Pokud ze školy během prvního ročníku neodejdou, své studium úspěšně získáním
výučního listu dokončí.
Bude nutné nadále přesvědčovat rodiče o nutnosti dalšího studia a tím i
lepšího uplatnění žáků na pracovním trhu.
V Českém Krumlově dne 3. září 2013

Mgr. Blanka Thonová
ředitelka školy
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Příloha:
Zápis o projednání a schválení Výroční zprávy ve Školské radě Základní
školy, Český Krumlov, Kaplická 151
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