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1. Základní údaje o škole:
Název:

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.:

739 485 484 739 485 489

739 485 519

739 485 518

739 485 491

739 485 492
Školská rada:

ředitel
ŠD
sborovna
Zřízena dne 2. 11. 2005, tříčlenná.

školní jídelna

MŠ

Ing. Lenka Hlásková
Mgr. Karla Hospodářská
Bc. Jiřina Palečková

2/12

Zřizovatel:

Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01
web: www.dolnitrebonin.cz
Tel.: 380 743 827

Naše malotřídní škola byla v tomto školním roce tvořena třemi třídami, ve kterých se spojili 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 23 účastníků. Ve své činnosti pokračovala ranní ŠD od 6:30 do 7:20
hodin a provoz odpolední družiny byl organizován 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.: 100/017.
Anglický jazyk byl vyučován ve 3., 4. a 5. ročníku. Zájemci z MŠ navštěvovali i v tomto školním roce
kroužek anglického jazyka, který je následně přístupný i žákům 1. ročníku ZŠ.
V ZŠ pokračovalo ve své práci odloučené pracoviště ZUŠ Velešín, kde probíhala výuka na hudební
nástroje.
Ve školní kuchyni se denně připravovaly obědy pro děti základní i mateřské školy a ve školní
jídelně-výdejně byly připravovány ranní a odpolední svačiny pro děti MŠ.

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku.
Název oboru vzdělání
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina

IZO
107531666
107720574
114300216

Kapacita dle škol. rejstříku
40
74
33

Skutečnost
37
3/10
50
23

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Jan Švec
Mgr. Karla Hospodářská
Mgr. Andrea Špindlerová
Mgr. Zdeňka Janouchová
Hana Lovčíková

ředitel školy
třídní učitelka I. třídy (1. r.)
třídní učitelka II. třídy (2. a 3. r.)
třídní učitelka III. třídy (4. a 5. r.)
asistentka pedagoga II. třída

Pedagogičtí pracovníci ŠD
Dana Nepivodová
Jiřina Zvonařová

vychovatelka – odpolední družina
vychovatelka – ranní družina

Pedagogičtí pracovníci MŠ
Pavla Andrlová
Bc. Michaela Švecová
Monika Nožičková DiS.

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka

Provozní zaměstnanci
Lenka Plzáková
Soňa Vilímová
Martina Lipovská
Miluše Homolková
Marie Rytířová / D. Bidelnicová
Jaroslava Kováčová

vedoucí školní jídelny, sekretářka
školnice ZŠ
pomocná kuchařka 1
kuchařka
pomocná kuchařka – výdej MŠ
školnice MŠ
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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 50 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo v září 2018 celkem 5 nových žáků.
Mateřská škola byla organizována jako dvojtřídní s dětmi zpravidla od tří do šesti let, výjimečně byly
přijímány děti dvouleté. Bylo zapsáno 37 dětí.
Celková kapacita MŠ činí 40 míst. Kapacita oddělení školní družiny nebyla plně využita. ŠD navštěvovalo
pravidelně 23 účastníků. Přednostně byli přijati mladší žáci a dojíždějící.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se uskutečnil v pondělí 29. 4. a úterý 30. 4. 2019 pod vedením
paní učitelky Mgr. Karly Hospodářské a ve spolupráci s učitelkami MŠ. K zápisu se dostavilo 11 dětí.
Jednomu dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky. Vzhledem k tomu, že někteří rodiče podali
žádosti o přijetí na více školách, docházelo v průběhu letních prázdnin ke změnám počtu budoucích
prvňáků, který se až koncem srpna ustálil na 8.
Zápis do mateřské školy proběhl 13. – 16. května 2019. Celkem bylo podáno 18 žádostí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání. Přijali jsme všech 18 dětí, z tohoto počtu 8 nejmenších dětí nastoupí v průběhu
školního roku, některé s tříměsíční zkušební dobou.
Všichni žáci pátého ročníku přestoupili na 2. stupeň základní školy, z tohoto počtu si 4 žáci podali přihlášku
na víceletá gymnázia a 3 z nich byli přijati. Většina žáků 5. ročníku zamířila do českokrumlovských škol.
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle
poskytovaného st. vzdělání včetně výsledků záv. zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií.
Ve školním roce žádný žák neopakoval ročník. V porovnání s předchozími školními roky byly výsledky
vzdělávání na srovnatelné úrovni, ovšem bylo zde 8 žáků, kterým jsme poskytovali podpůrná opatření. Za
tímto účelem pracovala ve II. třídě asistentka pedagoga. Zároveň byl pro tyto žáky zpracován IVP a zajištěna
další podpůrná opatření podle doporučení PPP.
Ve třídách se projevovaly vztahové problémy, z tohoto důvodu jsme zajistili podporu PPP a SVP ve formě
pravidelných projektů na téma „Klima školní třídy“, které navazovalo na aktivitu zahájenou v předchozím
školním roce. Působení speciálních pedagogů v naší škole jsme pak vyhodnotili v závěru měsíce srpna.
Učitelky MŠ pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Hrajeme si celý
rok“. Vychovatelky ŠD postupovaly podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.
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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 7 zájmových útvarů vedených jak pedagogy, tak komerčními firmami: kroužek
anglického jazyka, kroužek jógy, 2x výtvarné tvoření, sborový zpěv a 2x stolní tenis.
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. S žáky II. a III. třídy jsme se zaměřili na zlepšování klimatu třídy a pod
vedením speciálních pedagogů pracovaly třídní učitelky na zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
V tomto školním roce se pracovníci zúčastňovali školení dle plánu DVPP podle potřeb školy a zaměření
jednotlivých pedagogů.
Zaměření DVPP
Specializační studium učitelství 1. stupně ZŠ
Výchovné poradenství
Práce se žáky s ADHD
Podpora komunikačních dovedností
žáků MŠ a 1. stupně ZŠ – logopedický asistent
O strašidle a čarování s hudbou a pohybem
Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání
Moderní deskové hry a klíčové kompetence I.

Účastníků
1 – pokračování
1 – zahájení
1

Součást
ZŠ
ZŠ
ZŠ

1
1
1
1

MŠ
MŠ
ŠD
ŠD

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 plaveckou výuku žáků ZŠ i předplaveckou výuku dětí 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 1. – 3.
ročníku se zúčastnili 3 denní vzdělávací akce v oblasti Třeboňska, žáci 4. a 5. ročníku svůj vícedenní
vzdělávací pobyt strávili v SEV Horská Kvilda. Zaměření bylo u obou vzdělávacích akcí na ekologii a
environmentální výchovu.
Učitelky MŠ pečovaly po celý školní rok o výzdobu vstupní vývěsky obecního úřadu. Práce dětí školy,
školky i družiny jsme prezentovali široké veřejnosti prostřednictvím vývěsek v prostorách obecního
úřadu, nástěnkách, internetových stránkách školy, vydáváním „Školního zpravodaje“, a také na
pravidelných rodičovských schůzkách. Škola se prezentovala i v rámci obecního periodika
„Třebonínský občasník“. Rodičům jsme předávali aktuální informace prostřednictvím portálu
„Školanadlani.cz“ a webových stránek školy www.zstrebonin.cz.
Část dětí se podílela na sběru pomerančové kůry, které nasbíraly téměř 20kg. Za svou snahu byly
odměněny věcnými cenami a pochvalou na závěrečném vysvědčení.
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Výsledky žáků v soutěžích
Při školním kole pěvecké soutěže jsme vybírali žáky, kteří nás reprezentovali v okresní soutěži. Tři
žákyně – Marie B. a Vendula H. a Marie C. se následně umístily ve zlatém a stříbrném pásmu v různých
kategoriích, bohužel bez postupu do krajského kola.
Během květnového školního kola atletického víceboje jsme vybrali žáky, aby nás reprezentovali na
Okresní atletické olympiádě v Kaplici. Bohužel byla tato soutěž pro nepřízeň počasí zrušena. Nového
termínu už jsme se nemohli zúčastnit.
Na plaveckých závodech malotřídních škol v Lipně nad Vltavou „Lipenský Plaváček“ uspělo 7 z 9 našich
plavců. Odvezli jsme si 7 medailí, bohužel se nám do třetice nepodařilo obhájit putovní pohár za
smíšenou štafetu.

Naše škola se zapojila do 47. mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2019. Odborná porota
vybírala z 15.336 exponátů ze 70 zemí. Již podruhé v této soutěži byla oceněna Barbora B., která spolu s
Veronikou J. obdržely čestná uznání. Soutěž se konala na téma „Chemie / Chemistry“.
Žáci 4. a 5. ročníku změřily své dovednosti a schopnost logického uvažování ve školním kole
Pythagoriády. Z vybraných žáků se pak Andrea Ž. umístila na děleném 5.-6. místě okresního kola.
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Přehled vybraných aktivit a událostí ve školním roce 2018 / 2019 – 1. část
3. 9.

Slavnostní zahájení školního rooku

8. 9.

Dětský cyklovýlet – mimoškolní akce, pohodová trasa, zastávky na občerstvení

11. 9.

Promítání fotografií z předchozího školního roku v ŠD – 16:30

13. 9.

Fotografování dětí – Photodienst (8:00 MŠ, 10:00 ZŠ)

19. 9.

Informativní schůzka pro rodiče žáků ZŠ (v 16:30)

20. 9.

Ukázka výcviku dravců, zahrada ZŠ (9:45)

26. 9.

Informativní schůzka pro rodiče dětí z MŠ (v 16:30)

4. 10.

Včelí království – environmentální výuka (1. - 3.r.) - 3. a 4. vyučovací hodinu

8. 10.

Divadelní představení „Mauglí“ 1. - 3. ročník ZŠ + děti MŠ (Č. Krumlov)

17. 10.
29. - 30. 10.

1. 11.

Volný den v ZŠ a přerušení provozu MŠ, ŠD, ŠJ – přerušení dodávky vody
Podzimní prázdniny

Brigáda na zahradě MŠ – živý plot, úprava terénu

10. 11.

Vítání nových občánků 10:00 hodin (kulturní program - děti ZŠ)

21. 11.

Třídní schůzky ZŠ – hodnocení 1. čtvrtletí, 14:00 – 17:00 hodin

22. 11.

Divadelní představení „Staré pověsti české“

28. 11.

Volba člena školské rady navrženého rodiči žáků ZŠ

4. 12.

Mikulášská besídka s nadílkou – Kino Velešín

5. 12.

Písničkové čarování – L. Hrdlička (ZŠ 8:30, MŠ 9:45)

15. 12.

Zpívání u vánočního stromu

17. 12.

Vánoční dílničky 16:00 – 19:00 v ZŠ

19. 12.

Vánoce ve školní družině

22. 12. - 2. 1.
27. - 31. 12.

Vánoční prázdniny
Přerušení provozu mateřské školy

13. 1.

Sněhulákování – obecní akce na hřišti od 14:00 hodin

16. 1.

Třídní schůzky ZŠ – hodnocení 1. pololetí, 14:00 – 17:00 hodin

18. 1.

Klima školní třídy – PPP + SVP

21. 1.

Pohádka „O Palečkovi“ - Malé divadlo (1. - 3.r. + MŠ), začátek 10:00

30. 1.

Karneval ve školí družině, 13:00 – 15:00

31. 1.

Předání výpisu z pololetního vysvědčení

1. 2.
4. - 10. 2.

Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

11. 2.

Divadelní představení „PEJPRBÓJ“, odjezd od školy 7:50

14. 2.

Karneval v MŠ

23. 2.

10. Třebonínská lední rallye – obecní akce (Zimní stadion Č. K.)
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Přehled vybraných aktivit a událostí ve školním roce 2018 / 2019 – 2. část
25. 2.

Třebonínský zvoneček (v ŠD)

26. 2.

Klima školní třídy – PPP + SVP

28. 2.

Zahájení plavecké výuky pro ZŠ (10 dvouhodinových lekcí)

6. 3.

Milujeme bubnování ZŠ a MŠ (8:00, 9:00, 10:15)

12. 3.

Výlet dětí MŠ do Městské knihovny Velešín

14. 3.

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ na Setkání důchodců (Mojné) – změna termínu i
místa

29. 3.

Jihočeský zvonek – okresní kolo pěvecké soutěže

2. 4.

Návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ

10. 4.

Dopravní soutěž mateřských škol v Hopsáriu České Budějovice

10. 4.

Třídní schůzky ZŠ – hodnocení 3. čtvrtletí, 14:00 – 17:00 hodin

17. 4.

Velikonoční dílničky

18. - 19. 4.

Velikonoční prázdniny

24. 4.

Návštěva HZS v Českém Krumlově (MŠ), odjezd v 9:00

26. 4.

Lipenský Plaváček – plavecké závody malotřídních škol (vybraní žáci)

29. a 30. 4.

Zápis do 1. ročníku základní školy (od 13:00 hodin)

30. 4.

Termín pro odevzdání plakátů do výtvarné soutěže „Cestou necestou“

30. 4.

Ukončení sběru léčivých rostlin a pomerančové kůry

3. 5.

Divadlo Okýnko s pohádkou O Rybce Šupince (MŠ)

3. 5.

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ ke Dni matek – Kino Velešín

6. 5.

Divadelní představení pro MŠ – Č. Krumlov, „Příhody maxipsa Fíka“

6. - 7. 5.
9. 5.
13. - 16. 5.

Volné dny v ZŠ
Poslední plavecká výuka ZŠ
zápis do MŠ (6:30 – 9:00 a 12:00 – 16:30)

15. 5.

Divadelní představení „Medová královna“ (1. - 3. ročník), Č. Krumlov

16. 5.

Zahájení plavecké výuky pro MŠ (sedm 45minutových lekcí)

20. 5.

Vyšetření zraku firmou Prima Visus v MŠ

23. 5.

Školní atletický víceboj (ZŠ)

28. 5.

Pythagoriáda – okresní kolo (5. ročník – vybraní žáci)

28. 5.

Okresní atletická olympiáda 1. stupně ZŠ v Kaplici

30. 5.

Den dětí na Olšině (1. - 3. ročník), odjezd v 8:00 od ZŠ

31. 5.

Den dětí v MŠ

4. 6.

Školní fotografování (8:00 MŠ, cca 10:00 ZŠ)

5. 6.

Cvičný požární poplach MŠ + ZŠ
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Přehled vybraných aktivit a událostí ve školním roce 2018 / 2019 – 3. část
5. 6.

Třídní schůzky ZŠ – hodnocení 2. pololetí, 14:00 – 17:00 hodin

8. 6.

Vítání nových občánků 10:00 hodin (kulturní program - děti MŠ)

10. - 12. 6.

Vícedenní vzdělávací pobyt „Třeboňsko“ v CEGV Cassiopeia (1. - 3. ročník
ZŠ)

11. 6.

Výlet MŠ na Dívčí Kámen (odjezd od MŠ v 7:30 hodin, návrat ve 12:00 + oběd)

13. 6.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků od 16:00 hodin v MŠ

17. - 21. 6.

Vícedenní vzdělávací pobyt v SEV Horská Kvilda (4. - 5. ročník ZŠ) – EVVO

18. 6.

Výlet do ZOO (1. - 3. ročník ZŠ)

22. 6.

Rozloučení se školou – obecní akce na hřišti

24. 6.

Termín pro podání přihlášky do ŠD na příští školní rok

25. 6.

Vernisáž „Cestou necestou“ na školní zahradě ZŠ + předání cen

26. 6.

Cesta za pokladem ve školní družině

27. 6.

Poslední plavecká výuka MŠ

28. 6.

Předání závěrečných vysvědčení a odměn za sběr léčivých rostlin

28. 6.

Rozloučení s předškoláky

29. 6.

Začátek Hlavních prázdnin

15. 7.

Přerušení provozu mateřské školy

19. 8.

Zahájení provozu mateřské školy
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2018 / 2019 proběhla na naší škole inspekční činnost s těmito výsledky:
ZÁVĚRY
Vývoj školy / školského zařízení
• Ve spolupráci se zřizovatelem se v uplynulém období podařilo rekonstrukcí a průběžnou
modernizací školních prostor a materiálně-technického vybavení zlepšit podmínky vzdělávání pro
děti, žáky i učitele.
• Navýšení počtu pedagogů a postupná generační obměna pedagogického sboru.
• Navýšení kapacity všech součástí školy v souvislosti s rozšířením prostor o jednu třídu ve škole a
zřízení nových prostor pro činnost mateřské školy včetně dvou tříd.
• Škole stále chybí zázemí pro kvalitní realizaci tělesné výchovy.
Silné stránky
• Škola intenzivně spolupracuje s centry environmentální výchovy, pořádá sportovní aktivity a
soutěže s partnerskými školami, čímž žáky podporuje ve vztahu k přírodě, zdravému životnímu
stylu a tělesné zdatnosti.
• Při každodenních činnostech mateřská škola výrazně formuje prosociální chování dětí, posiluje
vzájemné pozitivní vztahy a přispívá k naplňování potřeby bezpečí a jistoty dětí.
• Kvalitní spolupráce školní družiny a školy zajišťuje bohatou nabídku aktivit, které významně
podporují aktivní využívání volného času účastníků zájmového vzdělávání a napomáhající
osobnostně sociálnímu rozvoji, podporující vztah k místním tradicím a mezigenerační spolupráci
při vzdělávání a výchově.
• Materiální vybavení mateřské školy a podnětné prostředí podporuje naplňování cílů školního
vzdělávacího programu a podporuje rozvoj estetického cítění dětí.
Slabé stránky a nebo příležitosti ke zlepšení
• Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků není zaměřena v požadované míře na
jejich profesní rozvoj; chybí vhodné zacílení dalšího vzdělávání podporující výuku dětí a žáků v
oblasti inovativních metod a forem práce, oblasti logopedické prevence a formativního
hodnocení.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
• Využívat závěry z kontrolní a hospitační činnosti k motivaci pedagogických pracovníků a aktivní
metodické práci, začlenit činnosti podporující sdílení a předávání zkušeností, např. vzájemné
hospitace.
• Vytvořit podmínky pro další vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů ve všech součástech školy a
zvýšit motivaci pro vzdělávání např. v oblastech logopedické prevence, vzdělávání dvouletých dětí
a zavádění inovativních metod do výuky včetně využívání formativního hodnocení dětí a žáků.
• Zřídit třídní knihovničky vybavené současnou dětskou literaturou pro rozvoj čtenářských
dovedností a vzbuzení zájmu žáků o literaturu a podporovat práci s informacemi.
• Implementovat kvalitně do výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět učivo vztahující se k etické
výchově a finanční gramotnosti, včetně zajištění kvalitních učebních textů.
• Využívat interaktivní tabuli s vhodnými programy vzhledem k věku a schopnostem dětí, rovněž
funkčně zařazovat práci s interaktivní technikou pro aktivizaci žáků při výuce i jako zdroj získávání
informací.
• Nabízet vhodný program pro děti s nižší potřebou spánku.
• Aktivně sledovat celkové výsledky vzdělávání prostřednictvím externího testování a přijímat
následná opatření v plánování.
• Zapojit do oblasti hodnocení žáků prvky formativního hodnocení (vzájemné hodnocení,
sebehodnocení) podporující vnitřní motivaci při učení a osobnostní rozvoj žáků.
• Poskytovat podpůrná opatření v souladu s doporučeními školských poradenských zařízení.
• Usilovat o zajištění kvalitních podmínek pro výuku tělesné výchovy.
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10. Základní údaje o hospodaření školy

ZŮSTATKY FONDŮ
401
411
412
413
414
416

jmění účetní jednotky
fond odměn
FKSP
rezervní fond z ZHV
rezervní fond z ostatních titulů
fond reprodukce majetkku

2 186 074,60 Kč
60 699,04 Kč
130 778,07 Kč
59 385,63 Kč

0,00 Kč
729,00 Kč

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Náklady
nákup materiálu
energie
opravy, údržba
cestovné
nákup služeb
mzdy
odvody
pojištění
FKSP
DrHM
odpisy majetku
celkem náklady

963 472,03 Kč
346 870,00 Kč
161 457,00 Kč
1 634,00 Kč
663 500,04 Kč
4 552 681,00 Kč
1 523 986,00 Kč
18 828,00 Kč
97 908,00 Kč
74 068,00 Kč
126 841,00 Kč
8 531 245,07 Kč

Výnosy
úroky
materiál, služby
poskytnuté dotace
výnosy z vlastních výkonů
čerpání fondů
ostatní
celkem výnosy
ZISK ORGANIZACE ČINIL

0,00 Kč
401 840,00 Kč
7 538 450,00 Kč
177 718,24 Kč
242 522,00 Kč
161 717,00 Kč
8 522 247,24 Kč
-8 997,83 Kč
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2018 / 2019 se škola do žádných rozvojových ani mezinárodních programů
nezapojila. Žáci základní školy zaslali své výtvarné práce do Mezinárodní dětské výtvarné soutěže
LIDICE 2019, ve které dvě naše žákyně uspěly.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2018 / 2019 naše škola neprováděla vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2018 / 2019 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:
OÚ Dolní Třebonín – koordinace vystoupení dětí a žáků pro veřejnost, spolufinancování
ZUŠ Velešín – realizace výchovných koncertů pro naši školu
Plavecká škola Český Krumlov – výuka plavání ve všech ročnících ZŠ a MŠ
SEV Horská Kvilda a CEV Cassiopeia – environmentální výchova, ekologie
Ekocentrum Šípek – realizace ekologicky zaměřených programů v místě nebo v terénu
Recyklohraní – celoroční projekt zaměřený na třídění odpadů a ekologii
Asociace školních sportovních klubů – zapojení zájmových sportovních kroužků do soutěží
Základní škola Lipno nad Vltavou – realizace plaveckých závodů pro malotřídní školy
TJ Dolní Třebonín 2010 – realizace závodů a akcí pro děti i jejich rodiče a širokou veřejnost
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