
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY

2015 / 2016

V souladu s §10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
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Předložena školské radě dne: __________ Zpracoval:

Zaslána zřizovateli dne: __________ _______________________
Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Zveřejněna dne: __________

V Dolním Třeboníně dne 12. 10. 2016

Z Mákladní škola
ateřská škola

Dolní Třebonín
a
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1. Základní údaje o škole:

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín
web:  www.zstrebonin.cz

Sídlo: Dolní Třebonín 81, 382 01 Dolní Třebonín
• Mateřská škola Dolní Třebonín, ČP 6
• Základní škola Dolní Třebonín, ČP 81

IČ: 71002421

DIČ: CZ71002421

Ředitel školy: Mgr. Jan Švec, od 1. 12. 2002

Emaily: reditel@zstrebonin.cz jidelna@zstrebonin.cz
druzina@zstrebonin.cz skolka@zstrebonin.cz

Tel.: 739 485 484    384 972 061     384 972 063     384 972 062     384 972 064
ředitel ŠD sborovna školní jídelna     MŠ

Školská rada: Zřízena dne 2. 11. 2005, tříčlenná.
Mgr. Roman Kurz
Mgr. Karla Hospodářská
Martina Lipovská

Naše malotřídní škola je tvořená třemi třídami, ve kterých se spojují žáci 1. až 5. ročníku. Součástí
školy je školní družina, školní jídelna, dále dvojtřídní mateřská škola a školní jídelna – výdejna.

Vyučování začínalo tradičně v 7:45 hodin, s ohledem na provozně organizační možnosti školy. Do
školní družiny bylo zapsáno 30 žáků. Ve své činnosti pokračovala ranní ŠD od 6:30 do 7:20 hodin
a provoz odpolední družiny byl prodloužen denně do 16:50 hodin.

Ve školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle našeho ŠVP „Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Zdravá škola“ čj.: 100/013.

Anglický jazyk byl vyučován ve 3., 4. a 5. ročníku. Zájemci z MŠ navštěvovali i v tomto školním
roce kroužek anglického jazyka.

V ZŠ pokračovalo ve své práci odloučené pracoviště ZUŠ Velešín, kde probíhala výuka na hudební
nástroje.

Ve školní kuchyni se vařilo v průměru 64 jídel denně a ve školní jídelně-výdejně byly
připravovány ranní a dopolední svačiny pro děti MŠ.

Zřizovatel: Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01
web:  www.dolnitrebonin.cz
Tel.: 380 743 827
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku.

Název oboru vzdělání             IZO                     Kapacita dle škol. rejstříku       Skutečnost
Mateřská škola 107531666       40 35
Základní škola 107720574 74 48
Školní družina 114300216 33 30

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Jan Švec ředitel školy, třídní učitel III. třídy (3. a 5. r.)
Mgr. Karla Hospodářská třídní učitelka I. třídy (1. r.)
Mgr. Kateřina Stluková třídní učitelka II. třídy (2. a 4. r.)
Mgr. Zdeňka Janouchová učitelka

Pedagogičtí pracovníci ŠD
Dana Nepivodová vychovatelka – odpolední družina
Monika Nožičková Dis. vychovatelka – ranní družina

Pedagogičtí pracovníci MŠ
Pavla Andrlová vedoucí učitelka
Jiřina Zvonařová učitelka
Monika Nožičková Dis. učitelka

Provozní zaměstnanci
Lenka Plzáková vedoucí školní jídelny, sekretářka
Soňa Horčičková školnice ZŠ
Daniela Bidelnicová školnice MŠ, kuchařka 2
Martina Lipovská kuchařka
Marie Rytířová pomocná kuchařka

Rozšíření provozu školy na trojtřídní si vyžádalo posílení pedagogického sboru v základní škole a
zároveň došlo v průběhu školního roku k přijetí nového provozního zaměstnance. Také bylo
nutné přistoupit k celkové reorganizaci u některých provozních zaměstnanců, aby byli optimálně
využiti dle potřeb organizace.

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy.
Základní škola byla organizována jako malotřídní s 1. – 5. postupným ročníkem ve třech třídách,
s celkovým počtem 48 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo 1. září 2015 celkem 9 nových žáků.
Mateřská škola byla organizována jako dvojtřídní s dětmi zpravidla od tří do šesti let, výjimečně
byly přijímány děti dvouleté. Bylo zapsáno 33 dětí, tento počet se v průběhu roku zvýšil na 35.
Celková kapacita MŠ činí 40 míst. Kapacita oddělení školní družiny byla plně využita. ŠD
navštěvovalo pravidelně 30 účastníků. Přednostně byli přijati mladší žáci a dojíždějící.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 se uskutečnil v pátek 29. 1. 2016 pod vedením paní
učitelky Mgr. Karly Hospodářské a ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ Pavlou Andrlovou a
učitelkou Monikou Nožičkovou. K zápisu se dostavilo 18 dětí. Z tohoto počtu bylo 11 z naší
mateřské školy a 7 z předškolních zařízení jiných obcí. Zapsáno bylo do 1. ročníku nakonec 10
žáků, protože 4 dětem byl povolen odklad povinné školní docházky a 4 děti měly podané žádosti
o přijetí také v dalších školách, kterým nakonec daly přednost.
Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byl stanoven na 22. - 26.2.2016.
Celkem bylo podáno 15 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu a 1 žádost
v průběhu školního roku. Přijali jsme 13 dětí, z tohoto počtu 3 děti až od února 2017. U třech dětí
bylo rozhodnuto o nepřijetí. Zde se jednalo zejména o děti, které neměly trvalé bydliště v obci a
nebyly předškolního věku.
Celkem 3 žáci si podali přihlášku na víceleté gymnázium a od září 2016 z nich byli přijati 2.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek a absolutorií.

Ve školním roce žádný žák neopakoval ročník. V porovnání s předchozími školními roky byly
výsledky vzdělávání opět na srovnatelné úrovni. Žádnému žákovy nebyl doporučen IVP. U žáků s
SPU bylo při školní práci přihlédnuto k doporučení poradenského zařízení a se zákonnými
zástupci dohodnuty vhodné způsoby domácí přípravy.
Spolupráce školy a většiny rodičů byla na dobré úrovni, rodiče z valné většiny projevovali zájem o
práci dětí, zajímali se o dění ve škole a podíleli se na akcích. Žáci dosahují pěkných výsledků,
zvládají nároky osnov, ve škole nebyl v daném školním roce neprospívající žák.
Zaostávajícím žákům je poskytována pomoc individuálně při vyučování, po dohodě s rodiči i po
vyučování.
Učitelky MŠ pracují podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Hrajeme si
celý rok“.
Vychovatelky ŠD pracují podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.

PŘEHLEDY KLASIFIKACE

První pololetí 2015/2016

Druhé pololetí 2015/2016

Přehled výchovných opatření, pochval

Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ 2.stupeň 3.stupeň
5 5 8 1 1 0 0
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V naší škole byl zpracován Minimální preventivní program, který je každoročně vyhodnocován.
Prostory školy byly využívány i dalšími soukromými organizacemi především k provozování
sportovně rekreačních činností na základě dohod o pronájmu školních učeben.
Na škole pracovalo 9 zájmových útvarů vedených jak pedagogy, tak komerčními firmami: kroužek
anglického jazyka, atletický kroužek, kroužek jógy, přírodovědný kroužek, recitační kroužek,
pěvecký kroužek, keramický kroužek, náboženství a kroužek stolního tenisu.
Nabídka zájmových útvarů byla opět doplněna možností navštěvovat oddíl dětského aerobiku,
který funguje pod TJ Dolní Třebonín a pro svou činnost využívá hernu školy.
Ve spolupráci s MŠ jsou přijímána opatření k plynulému přechodu žáků z mateřské do základní
školy. Škola a školka organizuje některé společné kulturní a společenské akce. Děti z MŠ
navštěvují základní školu, zejména 1. ročník.
Na škole se zatím nevyskytly problémy s užíváním škodlivých a návykových látek. Všichni žáci
školy plní řádně povinnou školní docházku, kázeňské přestupky jsou spíše výjimečné, případné
porušování školního řádu je řešeno se zákonnými zástupci v rámci třídních schůzek či
individuálních konzultací.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2015 / 2016 se pracovníci zúčastňovali školení dle plánu DVPP podle potřeb
školy a zaměření jednotlivých pedagogů.

Zaměření DVPP Účastníků
Specializační studium 1
Tóny jara 1

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.

V průběhu školního roku je pro děti a žáky pořádána řada akcí a projektů. Vedení školy tradičně
zajistilo plavecký výcvik žáků ZŠ a MŠ. Děti i žáci se pod vedením pedagogických pracovníků
podíleli na kulturním programu při mikulášské besídce, setkání důchodců, besídce ke dni matek,
vítání nových občánků a za pomoci provozních zaměstnanců byly pořádány akce pro veřejnost,
například vánoční a velikonoční dílničky či zpívání u vánočního stromu. Žáci vyšších ročníků se
zúčastnili vícedenního vzdělávacího pobytu na Horské Kvildě, zaměřeného na ekologii a
environmentální výchovu.
S výsledkem práce dětí a školy byla veřejnost seznamována prostřednictvím vývěsek v prostorách
Obecního úřadu, na pravidelných rodičovských schůzkách, nástěnkách, internetových stránkách
školy a pravidelným vydáváním „Školního zpravodaje“. Škola využívá prostoru i v obecním
časopise „Třebonínský občasník“. Rodičům jsme předávali informace i prostřednictvím portálu
„Školanadlani.cz“.
Část dětí se podílela na sběru pomerančové kůry, za což byla odměněna věcnými cenami
a pochvalou na závěrečném vysvědčení.

Výsledky žáků v soutěžích

Okresní kolo recitace v Českém Krumlově 2. místo – D. Vrhelová

Okresní atletická olympiáda v Kaplici 3. místo – D. Švecová (hod míčkem)
4. místo – K. Šmejkalová (běh na 400m)
5. místo – K. Šmejkalová (běh na 50m)

Letní lehkoatletický trojboj malotřídek v Přídolí 1. místo – v celkovém pořadí škol
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01.09. 
06.09.
09.09.
14.09.
17.09.
22.09.
06.10.
08.10.
04.11.
18.11.
24.11.
25.11.
04.12.
11.12.
17.12.
18.12.
12.01.
14.01.
27.01.
28.01.
29.01.
05.02.
11.02.
15.02.
17.02.
22.02.
10.03.
15.03.
21.03.
23.03.
01.04.

06. a 07.4.
21.04.
23.04.
26.04.
06.05.

09.-13.05.
13.05.
17.05.
25.05.
01.06.
02.06.
07.06.
09.06.
13.06.
17.06.
23.06.
29.06.
30.06.
30.06.

Přehled vybraných aktivit ve školním roce 2015 / 2016

Slavnostní zahájení školního roku
Cyklovýlet pro rodiče s dětmi
Promítání fotografií v ŠD
Fotografování dětí a žáků na téma „Barevný podzim“
Doplňovací volby do školské rady
Vyšetření zraku v MŠ – Lions Eye
Informativní schůzka v MŠ
Exkurze – Grafitový důl
Netopýři nejsou upíři
Třídní schůzky ZŠ
Tonda Obal na cestách
Pohádka o smutném drakovi
Mikulášská besídka s nadílkou (Zlatá Podkova - Velešín)
Vánoční dílničky
Vánoční besídka v ŠD
Zpívání u vánočního stromu s vánočními trhy
Návštěva předškoláků MŠ v 1. třídě ZŠ
Třídní schůzky
Karneval ve školní družině
Předání pololetního vysvědčení
Zápis do prvního ročníku ZŠ
Zahájena činnost Přírodovědného kroužku
Karneval v MŠ
Soutěž o sportovní vybavení s firmou BOVYS
Pohádka O Palečkovi
Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vystoupení na setkání důchodců
Dopravní soutěž MŠ v Hopsáriu
Školní kolo recitace
Velikonoční dílničky
Okresní kolo recitační soutěže
Zahájení plavecké a předplavecké výuky MŠ a ZŠ
Třídní schůzky
Dopravní výchova v českobudějovickém Hopsáriu
Výchovný koncert ZUŠ Velešín
Vystoupení ke Dni matek
Expedice Horská Kvlilda – 5ti denní vzdělávací pobyt ZŠ na Šumavě
Výlet 1. a 2. ročníku do Pohádkové kovárny
Školní fotografování
Školní atletický víceboj ZŠ
Den dětí v MŠ
Okresní atletická olympiáda v Kaplici
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
Výlet dětí MŠ – Selibov
Třídní schůzky v ZŠ
Dopravní výchova v Hopsáriu
Letní lehkoatletický víceboj v Přídolí
Rozloučení s páťáky
Rozloučení s předškoláky v MŠ
Předání závěrečných vysvědčení
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2015 / 2016 inspekční činnost na naší škole neprobíhala.

10. Základní údaje o hospodaření školy

ZŮSTATKY FONDŮ

401 jmění účetní jednotky 1 765 072,60 Kč

411 fond odměn 54 523,39 Kč

412 FKSP 48 471,29 Kč

413 rezervní fond z ZHV 883,02 Kč

414 rezervní fond z ostatních titulů 0,00 Kč

416 fond reprodukce majetkku 20 876,00 Kč

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Náklady

nákup materiálu 746 550,23 Kč

energie 248 351,00 Kč

opravy, údržba 107 044,00 Kč

cestovné 8 807,00 Kč

nákup služeb 453 568,08 Kč

mzdy 2 994 207,00 Kč

odvody 973 372,00 Kč

pojištění 12 026,00 Kč

FKSP 31 051,00 Kč

DrHM 190 658,00 Kč

ostatní 48 823,00 Kč

celkem náklady 5 814 457,31 Kč

Výnosy

úroky 0,00 Kč

materiál, služby 316 288,00 Kč

poskytnuté dotace 5 212 878,00 Kč

výnosy z vlastních výkonů 132 009,00 Kč

čerpání fondů 29 800,00 Kč

ostatní 123 514,00 Kč

celkem výnosy 5 814 489,00 Kč

ZISK ORGANIZACE ČINIL 31,69 Kč
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ve školním roce 2015 / 2016 se škola do žádných rozvojových ani mezinárodních programů
nezapojila. Pedagogové ZŠ i žáci využívali IT techniku pořízenou v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost z předchozího období. Rovněž využívali při výuce vytvořené digitální
učební materiály.

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

Ve školním roce 2015 / 2016 naše škola neprováděla vzdělávání v rámci celoživotního učení.

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

Ve školním roce 2015 / 2016 jsme nerealizovali žádné projekty financované z cizích zdrojů.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání

Při naší škole nepůsobí žádná odborová organizace. Jako partneři ve vzdělávání působily
především tyto organizace:

SEV Horská Kvilda – environmentální výchova, ekologie

Plavecká škola Český Krumlov – výuka plavání ve všech ročnících ZŠ a MŠ

Ekocentrum Šípek – realizace ekologicky zaměřených programů v místě nebo v terénu

Recyklohraní – celoroční projekt zaměřený na třídění odpadů a ekologii

OÚ Dolní Třebonín – koordinace vystoupení dětí a žáků pro veřejnost, spolufinancování

Asociace školních sportovních klubů – zapojení zájmových sportovních kroužků do soutěží

Hopsárium – projektové dny zaměřené na dopravní výchovu

ZUŠ Velešín – realizace výchovných koncertů pro naši školu

Základní škola a Mateřská škola Přídolí – realizace atletických soutěží pro málotřídní školy

Základní škola Lipno nad Vltovou – realizace plaveckých závodů pro málotřídní školy

TJ Dolní Třebonín 2010 – realizace závodů a akcí pro děti i jejich rodiče a širokou veřejnost
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