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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 

ÚDAJE O ŠKOLE 

 
NÁZEV ŠKOLY:  

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice  

 

SÍDLO ŠKOLY: 

Horní Stropnice 214, PSČ 373 35 

 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:  

Obec Horní Stropnice 

 

VEDENÍ ŠKOLY:  

Ředitel školy: Mgr. Vít Golombek  

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Rosecká 

Zástupce ředitele školy pro mateřskou školu: Mgr. Jana Vondráčková 

 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: 

 skola@zshstropnice.cz 

www.zshstropnice.cz 

 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: 

Předseda: Mgr. Jana Rosecká – zástupce pedagogických pracovníků základní školy 

Členové: Lešek Szypula – zástupce zřizovatele 

     Luboš Šulista – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

IČO: 75 000 776 

 

IZO: 650 029 577 

 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY: Horní Stropnice 193, PSČ 373 35 

 

Škola sdružuje: 

1. Mateřská škola IZO: 107 530 554 

2. Základní škola IZO: 107 720 396 

3. Školní družina IZO: 114 200 688 

4. Školní jídelna IZO: 102 475 539 

5. Školní jídelna – výdejna IZO: 181 096 706 

 

 

 

ÚDAJE O ŘEDITELI 

 
Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Vít Golombek 
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

 
Základní škola v Horní Stropnici byla zařazena do sítě škol s účinností od 27. 3. 1996. 

Rozhodnutím Zastupitelstva obce Horní Stropnice dne 30. 9. 2003 v souladu s ustanovením § 27 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 

v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve 

školství a ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní 

zřízení) byla zřízena příspěvková organizace Základní škola Horní Stropnice, okres České 

Budějovice se sídlem Horní Stropnice čp. 214. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je 

ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a 

samosprávě ve školství, v platném znění. 

 

 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 2. 2003 byla nově 

transformovaná škola zařazena do sítě škol s účinností od 1. 10. 2002. 

 MŠMT ČR posoudilo dne 18. 8. 2006 žádost Obce Horní Stropnice ze dne 28. 7. 2005 a 

doplněnou dne 15. 8. 2005 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a 

školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání rozhodlo s účinností od 

1. 9. 2005 o zápisu názvu právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice do 

školského rejstříku. Ředitel školy Mgr. Vít Golombek, narozen 16. 6. 1960, bytem Horní 

Stropnice 199, je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

 

Usnesením Zastupitelstva obce Horní Stropnice ze dne 17. 9. 2004 byla doplněna zřizovací 

listina školy o Dodatek č. 1 změnami v čl. V. „Vymezení majetku“ a v čl. VII. „Okruhy 

doplňkové činnosti“ byla zřizovatelem povolena nezisková doplňková činnost stravování 

zaměstnanců obce a cizích strávníků (starobních důchodců) jako mimorozpočtová aktivita 

v rámci sociálního programu obce. 

 

Usnesením Zastupitelstva obce Horní Stropnice ze dne 13. 5. 2005 byla doplněna zřizovací 

listina školy o Dodatek č. 2 změnami v čl. III. „Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího 

předmětu činnosti“, kterým škola zabezpečuje stravování svých zaměstnanců. 

 

Dodatkem č. 3 na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 6. 2005 se s ohledem 

na nabytí účinnosti zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění od 1. 8. 2005 dosavadní název školy 

Základní škola Horní Stropnice, okres České Budějovice na Základní škola a Mateřská škola 

Horní Stropnice. Zřizovací listina se dále mění a doplňuje: 

 v čl. III. „Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“, kdy 

příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, zařízení školního 

stravování a školní družiny, 

 v čl. IV. „Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace“, 

kde statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou obce Horní 

Stropnice, 

 v čl. VI. „Vymezení majetkových práv a povinností“ je škola oprávněna vystupovat jako 

zadavatel veřejné zakázky, 

 v čl. VII. „Okruhy doplňkové činnosti“ Obec Horní Stropnice povoluje škole další 

doplňkovou činnost v těchto oblastech:  

a. stravování cizích strávníků (netýká se strávníků dle Dodatku č. 1) 
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b. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

c. pronájem venkovního areálu 

d. ubytovací služby 

e. vyučování v oboru cizích jazyků 

f. poradenská činnost 

g. automatizované zpracování dat 

h. hlídání dětí po provozní době MŠ 

i. pronájem místa pro umístění reklamního zařízení 

j. koupě a prodej. 

 

Usnesením Zastupitelstva obce Horní Stropnice ze dne 22. 12. 2005 byla doplněna zřizovací 

listina školy o Dodatek č. 4, kterým se mění a doplňuje zřizovací listina v čl. IV. „Označení 

statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem příspěvkové organizace“ tak, že se jeho 

stávající text doplnil takto: Podle § 132 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

zřizuje Obec Horní Stropnice školskou radu s počtem tří členů. Činnost rady se řídí platným 

zákonem a jednacím řádem. Školská rada pracovala do 31. 7. 2020 ve složení: 

a) předseda ŠR – Mgr. Vít Golombek 

b) místopředseda ŠR – Lešek Szypula 

c) člen ŠR – Luboš Šulista. 

Usnesením zastupitelstva Obce Horní Stropnice ze dne 22. 3. 2006 byla doplněna zřizovací 

listina školy o Dodatek č. 5, kterým se mění článek 1 textem: Hospodaření s majetkem 

nemovitým se bude řídit smlouvou o výpůjčce podle § 659 občanského zákoníku uzavřenou 

Obcí Horní Stropnice (zřizovatel a půjčitel) a Základní školou a Mateřskou školou Horní 

Stropnice (příspěvková organizace zřizovaná obcí, vypůjčovatel). 

Usnesením zastupitelstva Obce Horní Stropnice ze dne 24. 11. 2009 byla doplněna zřizovací 

listina školy o Dodatek č. 6, kterým se mění článek V) „Vymezení majetku“ textem v části B) 

„Majetek movitý“ o vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 

organizaci předává k hospodaření jako „svěřený majetek“ a dále článek VI) „Vymezení práv a 

povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku“.  

Usnesením zastupitelstva Obce Horní Stropnice ze dne 15. 12. 2016 byla doplněna zřizovací 

listina školy o Dodatek č. 7, kterým se ruší v článku V) „Vymezení majetku část B)“ a nahrazuje 

se textem článku V), kde veškerý movitý majetek nabývá organizace do svého vlastnictví, a 

dále novým textem článku VI) „Vymezení majetkových práv“. 

Usnesením zastupitelstva Obce Horní Stropnice ze dne 8. 3. 2018 byla doplněna zřizovací 

listina školy o Dodatek č. 8, kterým se ruší text v článku III) „Vymezení hlavního účelu a tomu 

odpovídajícího předmětu činnosti“ a nahrazuje se novým zněním článku III), kde v bodě c) 

Zařízení školního stravování se doplňuje text takto: 

- školní jídelna – výdejna „výdejna stravy pro mateřskou školu“ poskytuje školní 

stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění; organizace poskytuje 

zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy. 

Na základě žádosti ředitele školy o navýšení kapacity MŠ, souhlasu KHS Jihočeského kraje 

a zřizovatele školy Obce Horní Stropnice povolil Krajský úřad Jihočeského kraje dne 9. 5. 2019 

změnu v zápisu ve školském rejstříku o nejvyšším povoleném počtu dětí v mateřské škole na 

56 od 1. 9. 2019.  

 

Základní školu v objektu čp. 214 tvoří poměrně rozsáhlý areál budov vzájemně 

propojených spojovacími chodbami. Stavebně byla dokončena v roce 1977 a má charakter tzv. 

pavilonové školy. Pavilon I. stupně ZŠ tvoří pět učeben, tři kabinety a příslušné sociální 

zabezpečení včetně šaten pro jednotlivé třídy. 
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Pavilon II. stupně ZŠ tvoří 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny, 6 kabinetů a příslušné 

sociální zabezpečení včetně šaten pro jednotlivé třídy. Pavilon mimoškolní výchovy tvoří dvě 

oddělení školní družiny o celkové kapacitě 60 dětí, aula školy (využívaná též jako učebna hudební 

výchovy, pro práci ZUŠ Trhové Sviny, mimoškolní vzdělávání i pro činnost dramatických 

kroužků), dva kabinety, žákovská knihovna, úsek školních dílen včetně příslušných skladů a 

sociálního zabezpečení. 

Pavilon školní jídelny tvoří školní kuchyně včetně potřebných skladů a technického 

zázemí, dále vlastní školní jídelna a příslušné sociální zařízení. Maximální kapacita školní 

kuchyně je 350 obědů denně. Jídelna má kapacitu 80 míst v jedné směně. Školní kuchyně 

připravuje v současnosti kolem 200 obědů denně. 

Součástí areálu ZŠ je moderní tělocvična s odpovídajícími sklady a kabinetem. 

V objektu školy se dále nachází sborovna, tři kanceláře a dalších patnáct kabinetů a 

skladových prostor sloužících k zajištění provozu školy. Součástí objektu je i byt 2+1, který byl 

zřizovatelem pronajat učitelce základní školy. 

ZŠ má celkem 12 učeben, z toho 3 pro odbornou výuku předmětů.  

Od srpna 2014 jsou objekty Základní školy Horní Stropnice č. p. 214 vytápěny 

rekonstruovanou a modernizovanou kotelnou III. kategorie se třemi novými plynovými kotli typu 

PK Vailant VU 1006/5-5 o celkovém výkonu 3 x 93,3 kW.  

Součástí vnějšího areálu školy jsou i příslušné školní pozemky k zabezpečení výuky 

praktických činností. Venkovní tělovýchovný komplex fotbalového hřiště, nově vybudovaného 

doskočiště a běžecké dráhy s umělým povrchem je bez omezení přístupný i veřejnosti, sousední 

víceúčelové sportovní hřiště o rozměrech 44 x 22 metrů, tj. 968 m2 rovněž s umělým povrchem 

podléhá při zapůjčení zvláštnímu řádu.  

 

Od 1. 10. 2002 je součástí ZŠ i odloučené pracoviště mateřské školy v Horní Stropnici se 

sídlem v budově č. p. 193. Jedná se o patrovou budovu postavenou v roce 1929. V suterénu se 

nachází technické zařízení plynové kotelny, sklad, prádelna a tělocvična. Ve zvýšeném přízemí 

je třída, sborovna, šatny a sociální zařízení pro děti, výdejna stravy a jídelna. V I. patře se nalézá 

další třída MŠ, ložnice, sociální zařízení pro děti a personál včetně dalších skladových prostorů. 

Součástí mateřské školy je i venkovní areál zahrady s hracími plochami a zařízeními pro 

děti. Vytápění objektu MŠ zajišťují dva na sobě nezávislé zdroje tepla a to výše zmíněná plynová 

kotelna a dále teplovod navazující na alternativní zdroj tepla z kotelny na štěpky ve  víceúčelové 

sportovní hale, jejímž provozovatelem je Obec Horní Stropnice. 

Základní škola je vybavena příslušnými učebními pomůckami na průměrné úrovni. 

 

V průběhu školního roku 2019/2020 byla stávající konektivita internetového připojení do 

objektu základní školy č. p. 214 včetně školní jídelny zabezpečována společností Starnet, s. r. o. 

z Českých Budějovic. Zároveň byla po celý školní rok zabezpečena konektivita internetového 

připojení pro odloučené pracoviště mateřské školy v Horní Stropnici č. p. 193. 

 

Oblast rozvoje a využívání IT je na škole na vysoké úrovni. V průběhu školního roku 

2019/2020 byla prováděna průběžně údržba výpočetní techniky a stávající místní sítě. Kromě 

toho byla provedena výměna nefunkčního hardwaru pořízením čtyř nových notebooků a nové 

dobíjecí stanice pro tablety. Všichni zaměstnanci, žáci druhého stupně a ti, kteří na prvním 

stupni ZŠ navštěvují předmět informační a komunikační technologie, případně informatika, mají 

zřízen uživatelský nebo univerzální účet ve školní intranetové síti. 

Během školního roku byla hojně využívána učebna v aule školy, jak pro výuku 

v jednotlivých předmětech, tak pro vzdělávání veřejnosti v oblasti IT nebo při různých kulturních 

a vzdělávacích pořadech. Využití této učebny organizují ve spolupráci oba koordinátoři ICT 

(informační a komunikační technologie), tj. Mgr. Zbyněk Drbout a Mgr. Petr Kroupa, který 
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je jako správce lokálního provozu IKI rovněž technicky způsobilý pro tuto funkci. Zabezpečením 

webových stránek školy www.zshstropnice.cz prostřednictvím webhostingu u společnosti 

Wedos Internet a. s. je pověřen p. uč. Drbout. 

 Ve školním roce 2019/2020 byly pedagogy rovněž využívány komplety interaktivních 

tabulí v učebnách na druhém i na prvním stupni ZŠ. Vyučující měli možnost využívat tzv. DUM 

(digitální učební materiály), které sami vytvořili nebo jsou součástí databáze Activstudia.  

Technika je vybavena v rámci finančních možností odpovídajícím softwarem. Průběžně 

probíhal upgrade softwaru v oblasti bezpečnosti provozu školní sítě a práce s kancelářskými 

programy. Již dříve zakoupená multilicence antivirového program ESET nadále tvoří hlavní 

zabezpečení veškeré výpočetní techniky v objektech ZŠ a MŠ. Na všech stanicích, které pracují 

ve školní síti, je tento program nainstalován a průběžně obnovován.  

V uplynulém období bylo nadále doplňováno průběžně programové vybavení dle potřeby 

běžné výuky a projektového vyučování. Software byl pořizován zejména s ohledem na 

bezpečnost provozu školní sítě a usnadnění práce v oblasti kancelářské i výukové. Nově tak byla 

pořízena licence pro vypalovací a kopírovací software „Ashampoo Burning Studio 21“. 

Škola využívala služeb portálů www.skolanadlani.cz a www.proskoly.cz. Všichni žáci 

mají zřízen zabezpečený přístup na tento portál. Někteří vyučující využívali tohoto software pro 

testování žáků, využívání výukových her nebo při rozhodování o volbě školy. Kromě toho mají 

vyučující možnost využívat pro potřeby zkvalitnění výuky v oblasti hodnocení další programové 

vybavení jako např. „Testy dětských schopností“, „IQ testy“ a dále výukové programy a 

licence „Silcom multimédia“, „Monkey English School“, „Wir plus neu“, „Dopravní škola“ 

a „Flexibooks“ v rámci podpory výuky českého jazyka, cizích jazyků, dopravní výchovy a 

přírodopisu. Pro potřeby pedagogické administrativy jsou pravidelně aktualizovány licence 

programového vybavení „SMILE ŠVP“ a „dM software“, pro potřeby řízení a získávání 

informací z oblasti legislativy vedení školy programy „aTre“, významnou položkou zůstávají 

v rozpočtu školy rovněž aktualizace účetního programové vybavení modulem „KEO4 

Účetnictví“ a modulem „KEO4 Mzdy“. 

   Standardně jsou pořizovány a doplňovány tiskové náplně do tiskáren a kopírovacích 

strojů na jednotlivých pracovištích a kabinetech. Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají 

prostřednictvím internetu rovněž umožněn přístup do virtuální knihovny. 

Na základě smlouvy o poskytování služeb se společností Ing. Ivan Štrosser, která 

zabezpečuje správu a podporu ICT organizace, mají nadále všichni učitelé základní školy 

k dispozici notebooky s následným využitím v jednotlivých předmětech v rámci modernizace 

vzdělávacího procesu.  

 

Žákovská i učitelská knihovna je vybavena na průměrné úrovni. V žákovské knihovně 

bylo k dispozici v průběhu školního roku 2019/2020 celkem 2 281 ks knih. 

V závěru školního roku 2019/2020 jsme pokračovali v obnově fondu učebnic, které budou 

připraveny pro použití žáky v dalším školním roce. Mnohé tituly jsou již mnoho let používány a 

jevily známky velmi značného opotřebení. Proto byly, kromě kompletní výbavy učebnic a 

pracovních sešitů pro žáky I. a II. třídy, pořízeny pro žáky III. třídy pracovní sešity 

z matematiky včetně učebních materiálů pro dopravní výchovu. Doplněny byly rovněž 

učebnice pro přírodovědu a vlastivědu ve 4. a 5. ročníku spolu s doplněním učebnic 

anglického jazyka pro 6., 7. a 9. ročník. Nově byly pořízeny učebnice anglického jazyka řady 

„Bloggers 1. – 3.“, včetně dvoudílných žákovských sešitů a metodických materiálů, primárně 

určených ve školním roce 2019/2020 pro potřeby výuky tohoto cizího jazyka v 5. ročníku. Pro 

potřeby zavedení distančního vzdělávání bylo pořízeno 56 licencí interaktivních titulů učebnic 

a pracovních sešitů.  

http://www.zshstropnice.cz/
http://www.skola/
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Škola kromě učebnic a pomůcek zabezpečuje rovněž z rozpočtu finančních 

prostředků přidělených zřizovatelem veškerý školní materiál a školní potřeby, a to pro 

všechny žáky I. stupně základní školy.  

 

V průběhu školního roku 2019/20 byla organizována kromě běžných revizí a kontrolních 

prohlídek především údržba budov a obnova vnitřního zařízení základní školy, školní jídelny a 

objektu mateřské školy, včetně drobných oprav žákovských lavic a židlí, okenních žaluzií, 

garančních oprav a servisních prohlídek vybavení strojového parku venkovní údržby areálu ZŠ a 

MŠ. Jednalo se především o opravy malotraktoru KUBOTA, křovinořezu a motorové pily. 

Kromě běžných malířských, topenářských a vodoinstalačních prací bylo provedeno zvýšení 

bezpečnostních opatření pro vstup do obou budov. 

V průběhu školního roku 2019/2020 bylo průběžně dezinfikováno doskočiště v areálu 

ZŠ i pískoviště v MŠ. Dále byly prováděny údržbové práce a opravy vybavení všech budov a 

pozemků v areálech základní a mateřské školy. Kompletně bylo doplněno vybavení mateřské 

školy nákupem nových lehátek, matrací, povlečení a prostěradel pro odpočinek dětí. Do školní 

jídelny bylo pořízeny nové ubrusy a vybavení pro stolování dětí, žáků a zaměstnanců, tj. 

podnosy, skleničky, talíře, hrnky a lžičky a dále zakoupeny dvě varné konvice, z toho jedna 

do výdejny ŠJ v mateřské škole. V rámci obnovy a modernizace úklidové techniky byl pořízen 

robotický vysavač do ZŠ a provedena oprava vysokotlakého čističe. V rámci doplnění interiéru 

MŠ byla pro zaměstnance pořízena nová kancelářská židle. 

Na základě hygienických předpisů pokračuje pravidelná preventivní deratizace školní 

jídelny a likvidace odpadů v jímce školní jídelny. Významná byla rovněž průběžná obnova 

vybavení zaměstnanců v oblasti OOPP, výměna zdravotnického materiálu v lékárničkách na 

jednotlivých pracovištích a pořízení nádob na tříděný odpad do pavilonu mimoškolní výchovy. 

V důsledku hygienických a epidemiologických opatření ke zmírnění šíření nákazy COVID 19 

byl pořízen bezkontaktní teploměr, ochranné štíty a roušky včetně zvýšeného množství 

antibakteriálních přípravků k dezinfekci žáků a zaměstnanců. 

 

Pro potřeby zkvalitnění výuky dochází průběžně k obnově vybavení učebními 

pomůckami a dalším školním materiálem pro potřeby výtvarných a pracovních činností dětí 

ve školní družině a mateřské škole. Pro předškolní vzdělávání byly zakoupeny herní pomůcky 

pro rozvoj motorických schopností dětí a řada dalších hraček a herních sad. V rámci 

podpůrných opatření byly rovněž pořízeny nové pomůcky pro potřeby dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Pro názornost a zpestření výuky přírodních věd byly pořízeny nové nástěnné obrazy a 

tabule pro výuku přírodopisu, zeměpisu a matematiky na I. stupni. Pro zkvalitnění výuky 

hudební výchovy byla provedena oprava a naladění klavíru v aule základní školy. 

 V rámci péče o žáky z cizích zemí byly pořízeny rovněž nové pomůcky pro výuku 

českého jazyka, stejně jako v rámci inkluze pro žáky s vývojovými poruchami učení nebo 

chování řada výukových materiálů a odborné literatury pro žáky i pedagogy.  

 

Nadále byla v provozu badatelská učebna přírodních věd F – Che s pěti sadami 

měřících přístrojů stavebnicového systému PASCO včetně tabletů pro žáky, interaktivní 

tabulí s LCD projektorem a pojezdem. Pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí v MŠ a 

žáků na I. i II. stupni naší základní školy má škola v rámci projektu MAS MAP II. zapůjčeny 

stavebnice SEVA a MERKUR  

 

Jako herní vybavení školní družiny jsme pořídili řadu společenských stolních a 

logických her a dále stavebnice „Seva“ a „Geomag“ určených především pro zkvalitnění 

technických a intelektových schopností žáků.  
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Škola v průběhu školního roku 2019/2020 byla nositelem, naplňovala podmínky 

partnerství nebo projevila zájem o zapojení do následujících projektů: 

 

Nositel projektu Název projektu právní vztah k projektu 

ZDVPP a SSŠ 

České Budějovice 

Projekt EduSTEM (ATCZ220) 

Badatelské aktivity v oblasti 

vzdělávání v přeshraničním 

regionu Interreg V-A 2020-2022 

zapojení do projektu - 1 vyučující 

+ děti z MŠ a ZŠ 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Bezplatná výuka českého jazyka 

přizpůsobená potřebám žáků – 

cizinců z třetích zemí za rok 2020 

podána žádost o dotaci JK – dotace 

UZ 33 024 poskytnuta ve výši 

24 974,- Kč  

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Exkurze žáků 5. – 8. ročníku ZŠ 

do zařízení Kompostárna Jarošovice 

– září 2020 

podána žádost o dotaci JK – 

projekt podpořen ve výši 7 415,- 

Kč  

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

RP MŠMT – Plavání 2020 – VI. 

etapa – doprava žáků 3. a 4. 

ročníku na plavecký výcvik 

2019/2020 

podána žádost o dotaci MŠMT – 

z důvodu pandemie Covid 19 

projekt neuskutečněn 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Bezplatná výuka českého jazyka 

přizpůsobená potřebám žáků – 

cizinců z třetích zemí za rok 2019 

podána žádost o dotaci JK – dotace 

UZ 33 024 poskytnuta ve výši 

24 987,- Kč – program ukončen 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

„Společenství praxe – platforma 

pro rozvoj klíčových kompetencí“ 

zapojení do projektu PF JU 

v Českých Budějovicích – 

1 vyučující 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Projekt v rámci OP VVV šablony 

II – Podpora rozvoje a vzdělávání 

Základní školy a Mateřské školy 

Horní Stropnice  

podána žádost o dotaci MŠMT ČR 

– dotace UZ 33 063 poskytnuta ve 

výši 443 811,- Kč – projekt 

podpořen 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Projekt „Jazykové kompetenční 

centrum pro němčinu a češtinu“ 

2019/2020 

zapojení do projektu - 1 vyučující 

+ žáci ZŠ 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Projekt „Se Sokolem do života – 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky“ 4. ročník – 2019/2020 

zapojení do projektu - 4 vyučující 

+ 54 dětí z MŠ 

Obec Horní 

Stropnice 

Udržovací práce MŠ Horní 

Stropnice. 

 

podána žádost zřizovatele o dotaci 

na rekonstrukci budovy MŠ – 

celkové náklady 7 617 931,- Kč, z 

toho dotace od MF ČR ve výši 

 6 639 208,- Kč a podíl zřizovatele 

činil 978 723,- Kč – projekt 

ukončen  

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice + Ing. 

Marcela Raabová, 

OSVČ, 

Střeziměřice 

Projekt „Zemědělské stroje“ 2020 Smlouva o partnerství – 

uspořádání výchovné a vzdělávací 

akce „Dny se zvířaty“ pro děti z 

MŠ 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice + Karel 

Projekt „Stroje pro péči TTP“ 

2020 

Smlouva o partnerství, uspořádání 

výchovné a vzdělávací akce 
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Socher, OSVČ, 

Svébohy 

„Výchova pro budoucí 

vzdělávání“ pro žáky ZŠ 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice + 

Kamil Veselý, 

OSVČ, Rychnov 

u Nových Hradů, 

Projekt březen 2020–červen 2020 

 

Smlouva o partnerství – projekt 

ukončen – materiální dar pro 

výchovnou a vzdělávací práci 

s žáky v ZŠ 

 

V objektu ZŠ je zřízeno detašované pracoviště ZUŠ Trhové Sviny navštěvované žáky naší 

základní školy i mateřské školy. 

 

Ve školním roce 2019/2020 dle stavu k 30. 9. 2019 měla ZŠ v Horní Stropnici 9 tříd se 

118 žáky. Na jednu třídu připadalo 13 žáků (na prvním i na druhém stupni). 

 

Ve školním roce 2019/2020 měla MŠ v Horní Stropnici 2 třídy se 54 žáky. Na jednu třídu 

připadalo 27 dětí. 
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III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

 A 

 UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI 

DOLOŽKAMI MŠMT ČR 
 

 

V 1. - 9. ročníku probíhala výuka v souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

podle vlastního školského vzdělávacího programu pod názvem „Školský vzdělávací program 

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřská školy Horní Stropnice“, který byl 

zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání MŠMT ČR. 

 

V souvislosti s nabytím účinnosti nových právních předpisů byly dodrženy jak všechny 

dosavadní zákonné normy (zákon č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákon č. 564/1990 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství, zákon č. 500 / 2004 Sb., správní řád a další platné pokyny 

MŠMT České republiky), tak právní předpisy nové jako Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

  

V MŠ probíhala výchovně vzdělávací činnost dle „Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání“, č. j. 14133/01–22. Cíle a záměry předškolního vzdělávání byly rozpracovány do čtyř 

oblastí ročního plánu školy podle ročních období. Tento plán byl dále zpracováván třídními 

učitelkami do týdenních tematických činností. Práce podle Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání je přínosem pro děti, rozvíjí jejich osobnost, vlastní aktivitu a seberealizaci 

s přihlédnutím k individualitě každého jednotlivce. Jako model předškolního vzdělávání je 

upřednostňován systém osobnostně orientovaný, založený na integrovaném kurikulu 

aplikovaného na řízené i neřízené herní metody prožitkového učení, pohybové aktivity nebo 

modelování vztahových situací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 
Základní škola 

studium denní, délka studia: 9 r., 0 měs. 

RVP 

č. j. 31504/2004-

22 

I., II., III., IV., 

V., VI., VII., 

VIII., IX 
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IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, 

JEJICH KVALIFIKACI A PRAXI 

 

Vzhledem k velikosti školy je obtížné vykrýt všechny předměty ve škole aprobovanou 

výukou. Chybí aprobovanost především v předmětech Z, Ch, Tv, Hv, Vkz nejzávažněji jsme 

postrádali ve školním roce 2019/2020 zejména odborného tělocvikáře pro výuku tělesné výchovy. 

Asi 25 % všech vyučovacích hodin je celkem vyučováno neaprobovaně. Přidělování 

neaprobovaných předmětů je prováděno s přihlédnutím k osobním předpokladům a zájmům 

učitelů. Kromě dvou zaměstnanců splňují všichni pedagogičtí pracovníci podmínky 

kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. V důsledku odchodu celkem čtyř pedagogů základní 

školy na jiná pracoviště nebo do starobního důchodu na konci školního roku včetně odstoupení 

PaedDr. Jaroslava Baláše z funkce ředitele školy 31. 7. 2020 a nástupu Mgr. Víta Golombka do 

této pozice od 1. srpna 2020 na základě výsledku konkurzního řízení zřizovatele a dále 

plánovaného rozšíření počtu tříd v mateřské škole spolu se zařazením dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami v rámci podpůrných opatření do běžných tříd od nového školního roku 

2020/2021, bylo nutno řešit v rámci personálních změn do konce srpna 2020 přijetí celkem šesti 

pedagogických zaměstnanců a jednoho provozního pracovníka.  

 
Výkon činnosti Zařazení Aprobace Délka praxe 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Čj - D 40 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ M – Zt - Ov 35 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Př - Zzv 42 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ M - F 38 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ M - Zt 25 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Vv - Aj 12 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Čj – D – Nj 29 let 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ I. stupeň ZŠ 11 let 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ I. stupeň ZŠ 35 let 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ I. stupeň ZŠ 15 rok 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ I. stupeň ZŠ 32 let 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ Ov - Vv 5 let 

pedagogický pracovník školní družina xxx 1 rok 

pedagogický pracovník učitelka MŠ xxx 21 let 

pedagogický pracovník učitelka MŠ xxx 6 let 

pedagogický pracovník učitelka MŠ xxx 5 let 

pedagogický pracovník učitelka MŠ xxx bez praxe 

pedagogický pracovník asistent pedagoga v MŠ xxx 1 rok 

provozní pracovník školník, topič xxx xxx 

provozní pracovník uklízečka ZŠ xxx xxx 

provozní pracovník uklízečka ZŠ xxx xxx 

provozní pracovník uklízečka MŠ xxx xxx 

provozní pracovník kuchařka ŠJ xxx xxx 

provozní pracovník pracovník v provozu ŠJ xxx xxx 

THP hospodářka školy xxx xxx 

 

V příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice tak bylo 

v pracovním poměru aktivně zaměstnáno na konci školního roku 2019/2020 celkem  

25 zaměstnanců. Jednalo se o 13 pedagogických pracovníků ZŠ včetně vedení školy,  

5 pedagogických pracovnic MŠ, 4 provozní pracovníky ZŠ a MŠ, 2 pracovnice ŠJ a 1 THP. 
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V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A 

ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ 
 

 

V rámci volby povolání mají žáci školy přístup na server pro podporu studentů základních 

a středních školy „www.proskoly.cz“, který slouží jako pomůcka pro žáky základních škol při 

rozhodování, kam se vydat ve své profesní specializaci. 

V letošním školním roce absolvovalo na naší škole povinnou školní docházku v 9. ročníku 

celkem 13 žáků a jeden žák ukončil povinnou docházku v 7. ročníku. V přijímacím řízení na 

střední školy bylo na maturitní studijní obory přijato 7 žáků (tj. 54 %), do dalších oborů na 

integrované střední školy a střední odborná učiliště bylo přijato celkem 6 žáků (tj. 46 %).  

 

Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 6. a 7. května 2020. Rozhodnutí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 bylo ve správním řízení vydáno ředitelem školy pro 7 

dětí. Na základě rozhodnutí ředitele školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání nastoupilo pro 

školní rok 2020/2021od 1. 9. 2020 celkem 12 dětí.  

 

Po provedení zápisu žáků do I. třídy základní školy ve dnech 3. a 4. dubna 2020, kdy bylo 

do 1. ročníku nově zapsáno celkem 15 žáků, dále po realizovaných pedagogicko-psychologických 

vyšetřeních školní zralosti, uzavřených odkladech školní docházky z minulého školního roku a 

nástupech již zapsaných žáků do jiných škol nastoupilo na základě rozhodnutí ředitele školy o 

přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 celkem 15 žáků prvního ročníku školního roku 

2020/2021. 
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VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2019/2020 
 

Vyhodnocení plánu – Minimální preventivní program školní rok 2019/2020: 
 

I. Vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ 

• Pravidelné setkávání primárních preventistů. 

 

II. Oblast specifické primární prevence rizikového chování 

Zrealizováno: 

 

Program: Malý detektiv, I. a II. třída 

Úroveň programu: Všeobecná prevence 

Název poskytovatele programu: Centrum pochodeň 

 

Program: Velký detektiv, III. a IV. třída 

Úroveň programu: Všeobecná prevence 

Název poskytovatele programu: Centrum pochodeň 

 

Program: Soudní síň, V. třída 

Úroveň programu: Všeobecná prevence 

Název poskytovatele programu: Centrum pochodeň 

 

Program: Škola v pohybu, žáci I. stupně ZŠ 

Úroveň programu: Všeobecná prevence, pohybová výchova 

Název poskytovatele programu: Jan Starý – trenér mládeže Grassroots FAČR 

 

Program: Prevence krizového chování dětí, žáci I. stupně 

Úroveň programu: Všeobecná prevence, dopravní výchova 

Název poskytovatele programu: Městská policie Trhové Sviny 

 

III. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností 

 

Zrealizováno: 

 

• Spolupráce s OPR Trhové Sviny – MAP vzdělání. 

Stavebnice do škol: a) stavebnice Seva – mimoškolní činnost žáků 1. stupně ZŠ, 

 b) stavebnice Merkur – mimoškolní činnost žáků 2. stupně ZŠ. 

• Atletický oddíl – pravidelná soutěž Dětská atletická liga. 

• Družstvo starší přípravky – pořádání jednotlivých turnajů v kopané systém 4 + 1 

 Okresní přebor Českobudějovicka – kopaná. 

• Mladší přípravka, starší přípravka: turnaje v sálové kopané pro kategorie  

• Družstvo starších žáků hasiči – okrskové soutěže. 

• Družstva mladších žáků hasiči – okrskové soutěže. 

• SDH – letní soustředění hasičů. 

• Rybářská soutěž k MDD. 
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IV. Mimoškolní aktivity pro žáky – realizace ZŠ 

• Novinářský kroužek. 

• Filatelistický kroužek. 

• Florbal. 

• Pěvecký sbor Berušky. 

 

V. Jednorázové aktivity pro žáky – realizace ZŠ 

Název aktivity, akce Realizátor 

Řekni drogám NE! – projekce videofilmů 

Drogy a infekční choroby 

Legální drogy 

Kouřím, piju, jsem dospělý 

„Život“ s drogou 

Kyberšikana 

Co je a není závislost 

Alkohol a jiné návykové látky u dětí 

Kouření aneb závislost na tabáku 

Pravidla k bezpečnému užívání internetu 

Seznam se bezpečně 

jednotliví vyučující 

 
 

VI. Ostatní akce v oblasti prevence SPJ 

Zrealizováno: 

• Mezitřídní turnaje ve vybíjené. 

• Odznak všestrannosti olympijských nadějí – průběžně. 

• Turnaj ve stolním tenisu – žáci II. stupně. 

• Bruslení v Budvar aréně. 

 

Nerealizováno z důvodu mimořádných opatření MZdr. ČR v souvislosti pandemií 

COVID 19: 

1) T Mobile Olympijský běh – proběhne v září 2020. 

2) Preventivní programy THEIA pro jednotlivé třídy – proběhne v říjnu 2020. 

3) Program – Den s POKOS – celoškolní akce. 
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VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 

Na základě rozvahy personálního rozvoje pedagogických pracovníků došlo v průběhu 

školního roku 2019/2020 k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto 

kategoriích: 

 

a) Vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu 

  

Název akce  Tematické zaměření 
Časový 

rozsah 
Školící instituce 

Náklady 

školy 

Setkání Valeč 
metodický seminář projekt 

Eduforum 
3 dny 

PF JČU České 

Budějovice 
0,- 

Setkání ředitelů ZŠ a ZUŠ – I. 

akční plánování v ZŠ a ZUŠ 

– projekt MAP II pro ORP 

TS 

2 hodiny 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Setkání ředitelů ZŠ a ZUŠ –II. 

akční plánování v ZŠ a ZUŠ 

– projekt MAP II pro ORP 

TS 

2 hodiny 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Setkání ŘŠ ZŠ a ZUŠ v ORP 

Trhové Sviny 

výměna zkušeností mezi ZŠ a 

ZUŠ 
2 hodin 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Setkání pracovních skupin ŘV 

MAS MAP II pro ORP Trhové 

Sviny 

akční plánování – vývoj 

projektu MAP II pro ORP TS 
3 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Setkání ředitelů ZŠ a vedoucích 

učitelů MŠ – I. 

akční plánování projekt MAS 

MAP II pro ORP TS 
2 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Setkání ředitelů ZŠ a vedoucích 

učitelů MŠ – II. 

akční plánování – projekt 

MAP II pro ORP TS 
2 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Setkání pracovníků MŠ spolupráce PPP a MŠ 3 hodiny PPP České Budějovice 0,- 

Regionální konference pro ŘŠ ZŠ 

as SŠ 
výsledky vzdělávání  4 hodiny ČŠI Praha 0,- 

Podpora evaluace MŠ s využitím 

systému InspIS ŠVP 
metodika ŠVP pro MŠ     6 hodin ČŠI Praha   0,- 

Novely právních předpisů 

 od 1. 1. 2020 

seminář vedoucích 

pracovníků pro ZV 
3 hodiny 

Pavel Zeman, 

Jindřichův Hradec 

1 600,- 

2 osoby 

Změna financování regionálního 

školství a související problematika 

odměňování ve školství 

seminář vedoucích 

pracovníků 
6 hodiny 

Vzdělávací centrum 

ČR České Budějovice 
1 300,- 

 

 

b) Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti cizích jazyků 

 

Název akce  Tematické zaměření 
Časový 

rozsah 
Školící instituce 

Náklady 

školy 
Atraktivní a efektivní vyučovací 

metody ve výuce cizích jazyků 

na ZŠ a SŠ II. 

metodika výuky Nj 16 hodin 
Contexta, s. r. o., 

Litoměřice 
0,- 

Obrázky a vizuální impulsy v 

němčině 
metodika výuky Nj 4 hodiny NIDV České Budějovice 0,- 

Závěrečné setkání – BIG 

ATCZ5 

spolupráce v oblasti 

vzdělávání v přeshraničním 

regionu 

4 hodin 
ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
0,- 

Rozšíření jazykových znalostí – 

„Edu STEM ATCZ220“ 

badatelské aktivity v MŠ a 

ZŠ 
2 dny 

ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
0,- 
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c) Vzdělávání výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, 

metodika pro EVVO 

 

Název akce  
Tematické 

zaměření 

Časový 

rozsah 
Školící instituce 

Náklady 

školy 

Setkání VP, ŠP a ŠSP 
spolupráce PPP a ZŠ 

(§16) 
3 hodin PPP České Budějovice 0,- 

Setkání ŠMPPJ 
aktuální informace 

z PPP, MŠMT a KÚ  
3 hodiny PPP České Budějovice 0,- 

Člověk a příroda: obor 

přírodopis 

vzdělávací kurzy – 

projekt EduForum 

Společenství praxe 

18 měsíců Pedagogická fakulta Brno 0,- 

Člověk a příroda: 

mezipředmětové vztahy 

vzdělávací kurzy – 

projekt EduForum 

Společenství praxe  

18 měsíců Pedagogická fakulta Brno 0,- 

Vedení profesního portfolia: 

postupy, podpora, provedení 

vzdělávací kurzy – 

projekt EduForum 

Společenství praxe 

18 měsíců Pedagogická fakulta Brno 0,- 

Eduforum - ENERGIE metodika EVVO 4 hodin PF JU České Budějovice   0,- 

EVVO setkání Valeč metodika EVVO 3 dny PF JČU České Budějovice              0,- 

Etiketa s lehkostí webseminář pro VP 2 hodiny 

Asistenční centrum IMPULS 

pro kariéru a praxi, České 

Budějovice 

 0,- 

FG a kariérové poradenství webseminář pro VP 2 hodiny 

Asistenční centrum IMPULS 

pro kariéru a praxi, České 

Budějovice 

  0,- 

 

 

 

d) Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů 

ve specializaci, kterou vyučují 

 

Název akce  Tematické zaměření 
Časový 

rozsah 
Školící instituce 

Náklady 

školy 
Studium v oblasti 

pedagogických věd – 

vychovatelství 

studium ke splnění 

kvalifikačních 

předpokladů 

1 rok 

VŠ evropských a 

regionálních studií, z. ú. 

České Budějovice 

0,- 

Učitelství matematiky pro SŠ a 

2. st. ZŠ 

CŽV – studium 

k rozšíření odborné 

kvalifikace 

1. ročník PF UK Praha 0,- 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

studium ke splnění 

kvalifikačních 

předpokladů 

3. ročník  

Soukromá SŠ pedagogoky a 

sociálních služeb, s. r. o., 

Obrataň 

0,- 

Rozvíjíme matematickou 

gramotnost 
metodika výuky M 8 hodin NIDV České Budějovice 0,- 

Rozvoj logického myšlení – 

předmatematická gramotnost 
metodika výuky M 8 hodin NPI České Budějovice 890,- 

Rozvíjíme matematickou 

gramotnost 
metodika výuky M 8 hodin NPI České Budějovice 

1 740,- 

3 osoby 

Matematická pregramotnost 
metodika práce s dětmi v 

MŠ 
8 hodin Zřetel, s. r. o., Brno 0,- 

Setkání pracovníků pro 

matematickou gramotnost 
metodika výuky M 3 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Dopravní výchova metodický seminář 5 hodin 
Bezpečně na silnicích o. p. 

s., Liberec 
0,- 

Seminář BESIP pro pedagogy 

JK 

metodický seminář 

dopravní výchovy na ZŠ 
5 hodin KÚ JK České Budějovice 0,- 
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Úžasné fyzikální pokusy pro SŠ 

a ZŠ 

metodika výuky 

přírodních věd 
6 hodin Barbora Mikulecká, Děčín 0,- 

Informatika bez počítače a 

robotika na 2. stupni ZŠ 
kurz „Nová informatika“ 8 hodin PF JU České Budějovice 0,- 

Rozvoj ČG v kostce 
metodika rozvoje ČG 

 v ZŠ  
8 hodiny Zřetel, s. r. o., Brno 

13 900,- 

6 osob 

Metody a formy práce vedoucí 

ke ČG a efektivnímu učení 
metodika výuky Čj    8 hodin NIDV České Budějovice 

  0,- 

2 osoby 

Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení I. 
metodika ČG 6 hodiny 

MAS Pomalší o. p. s., 

Kaplice 
0,- 

Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení II. 
metodika ČG 6 hodiny 

MAS Pomalší o. p. s., 

Kaplice 
0,- 

Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení III. 
metodika ČG 6 hodiny 

MAS Pomalší o. p. s., 

Kaplice 
0,- 

Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení IV. 
metodika ČG 6 hodiny 

MAS Pomalší o. p. s., 

Kaplice 
0,- 

Auschwitz – historie a 

vzdělávání ve vzdělávání 
metodika výuky D 4 dny Památník Terezín 0,- 

Kutná Hora s průvodcem metodika výuky D 1 den 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
200,- 

Kutná Hora s průvodcem metodika výuky Ov 1 den 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
200,- 

Hudební nástroje se 

představují 
metodika výuky Hv 4 hodiny 

Vzdělávací instituce 

TANDEM, Hradec Králové 
0,- 

Osobnostně sociální rozvoj 

zaměřený na efektivní 

komunikaci 

seminář – osobnostní 

rozvoj pedagogů v ŠD 
8 hodin 

ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
1 100,- 

Zásady asertivní a efektivní 

komunikace 
metodika ped. praxe v ŠD 8 hodin 

LANGmaster.com s. r. o. 

Praha 
1 490,- 

Rozvoj polytechnických 

dovedností – drátování 
metodika práce v ŠD 8 hodin NPI České Budějovice 1 200,- 

Optimální formy komunikace a 

spolupráce mezi školou a 

rodinou 

metodika ped. praxe na 

ZŠ a MŠ 
8 hodin 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 

0,- 

10 osob 

Efektivní řešení konfliktů 

v jednání s rodiči žáků 
metodika ped. praxe v MŠ 8 hodin Zřetel, s. r. o., Brno 1 490,- 

Cesty spolu – Spolupráce 

pedagoga a AP 
metodika ped. praxe v MŠ     8 hodin NPI České Budějovice   590,- 

Neklidné dítě – problematika 

ADHD, ADD 

metodika práce s dětmi se 

SVP v MŠ 
8 hodin Zřetel, s. r. o., Brno 0,- 

Logopedická prevence pro 

učitelky MŠ 

metodika práce s dětmi 

s SPV v MŠ 
3 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 

0,- 

2 osoby 

Ochrana člověka za běžných 

rizik a mimořádných událostí – 

ZV 
metodika POKOS 7 hodin HZS JK, České Budějovice 0,- 

Chraňte děti před zneužíváním 

na internetu 
metodický videokurz 3 hodiny 

Nakladatelství FORUM s. r. 

o., Praha 
593,- 

HistoryLab: práce s prameny 

v historickém vzdělávání 

distanční seminář – výuka 

D 
4 hodiny 

Ústav pro studium 

totalitních režimů, Praha 
0,- 

Osobnostně sociální rozvoj 

pedagogů – syndrom vyhoření, 

týmová spolupráce a řešení 

problémů 

webseminář – osobnostní 

rozvoj pedagogů v MŠ 
6 hodin Zřetel, s. r. o., Brno 

2 780,- 

2 osoby 
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e) Vzdělávání pracovníků vedoucí k prohloubení jejich odbornosti (mimo oblast DVPP) 

 

Název akce 
Tematické 

zaměření 

Časový 

rozsah 
Školící instituce Cena 

Aktuality v účetnictví PO 

v roce 2020 
PaM  6 hodiny 

Vzdělávací centrum ČR České 

Budějovice 
1 300,- 

Roční zúčtování daně 2020 PaM 4 hodin 
Pavel Zeman, 

Jindřichův Hradec 
800,- 

Závěr roku v účetnictví PO PaM  5 hodin 
Vzdělávací centrum ČR České 

Budějovice 
1 200,- 

 

 

VIII. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 

 

Ve školním roce 2019/20 byly na naší škole zavedeny tyto nepovinné předměty: 

 

Nepovinné předměty Rozsah den/hodiny Vedoucí 

Náboženství Středa 1400 – 1445 s. Jendrušáková 

 

 

Dále úspěšně pracovaly následující zájmové kroužky vedené našimi učiteli: 

 

Zájmové útvary ZŠ a MŠ Rozsah den/hodiny Vedoucí 

Německý jazyk Pondělí 1300 – 1345  pí. Mikšovská 

Florbal Středa 1400 – 1445 p. Franc 

Pěvecký kroužek Berušky Pátek 1300 – 1345 pí. Rosecká 

Filatelie Pondělí 1515 – 1600 p. Golombek 

Taneční kroužek I. Středa 1500 – 1600 sl. Míšková 

Taneční kroužek II. Pondělí 1400 – 1500 sl. Míšková 

Doučování Čj, Nj Pondělí 1300 – 1345  pí. Brázdilová 

Novinářský kroužek Pondělí 1400 – 1500 sl. Mášová 

Pokusy v chemii, fyzice a přírodopisu Pondělí 1400 – 1500 pí. Balášová 

Stavebnice do škol - I. stupeň Úterý 1215 – 1315 p. Měchura 

Stavebnice do škol – II. stupeň Středa 1400– 1500 p. Drbout 

Stavebnice do škol - MŠ Pondělí 1330 – 1430 pí. Vobejdová 

 

 

Naši žáci se ve školním roce 2019/2020 nemohli vzhledem k uzavření škol z důvodu 

pandemie COVID 19 zúčastnit řady tradičních soutěží a aktivit, které buď byly úplně 

zrušeny nebo proběhnou v náhradním termínu v příštím školním roce. Přesto jim naši učitelé 

připravili a zorganizovali do března 2020 několik soutěží. 
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Školní kolo soutěže „Přírodovědný KLOKAN“ pro žáky z 8. – 9. ročníku proběhlo 

pod vedením paní učitelky Balášové, která tradičně organizuje všechny přírodovědné soutěže. 

Nejlepším řešitelem na škole byl žák Lukáš Blaho z IX. třídy. 

 

Školní kolo soutěže „Matematický klokan 2020“ bylo přesunuto do dalšího školního 

roku.  

Školního kola matematické soutěže „Pythagoriáda 2019/20“ se pod vedením 

p. Golombka zúčastnilo celkem 18 žáků z 5., 6., 7. a 8. ročníku. Vítězi školních kol se stali 

v této soutěži žáci Oskar Blíženec z 5. ročníku, Aneta Sochorová spolu s Martinem 

Vokolkem ze VI. třídy, žáci Markéta Blehová, Vojtěch Smirnov a Adéla Rolinková ze VII. 

třídy měli rovněž stejný počet bodů a v osmém ročníku měl nejvyšší počet bodů Matěj Červ. 

Do okresního kola byl navržen k postupu žák Oskar Blíženec z V. třídy. 

 

 V listopadu 2019 proběhlo již jako každoročně školní kolo předmětové olympiády pro 

žáky 8. a 9. ročníku a to „Dějepisné olympiády“, které připravila vyučující dějepisu slečna 

učitelka Anna Mášová. Vítězem školního kola s postupem do dalšího kola soutěže se stal žák 

IX. třídy Lukáš Blaho, který se v okresní kole umístil na 37. – 40. místě z celkem 70 

soutěžících. 

 

V prosinci 2019 proběhlo také školní kolo předmětové olympiády pro žáky 8. a 9. 

ročníku a to „Olympiády v českém jazyce“, které připravila vyučující českého paní učitelka 

Milena Brázdilová. Vítězem školního kola s možností postupu do dalšího kola soutěže se stala 

žákyně IX. třídy Eva Wagnerová. 

 

Významným počinem v rámci zájmové umělecké tvořivosti dětí bylo i v tomto školním 

roce zapojení školy do soutěže „Zvonek z Novohradských hor“. Tato soutěž byla tradičně 

zorganizována za finanční podpory zřizovatelů škol v Nových Hradech, Horní Stropnici a 

Benešově nad Černou ve spolupráci se střediskem Akademie ČR v Nových Hradech, hlavním 

garantem soutěže byla paní Ivana Hokrová z Nových Hradů. Soutěž měla probíhat ve třech 

kategoriích – zpěv, recitace a výtvarná výchova, avšak z důvodu uzavření škol a školských 

zařízení z důvodu pandemie COVID 19 nebyla dokončena.  

Garant pěvecké soutěže – paní učitelka Rosecká – připravil do školního kola soutěže 

tým čtrnácti žáků. Oblastní kolo však bylo posléze zrušeno, stejně jako celá výtvarná část 

soutěže.  

Pí. Brázdilová – garant recitační části – připravila školní kolo soutěže pro celkem 54 

žáků, z nichž do oblastního kola v Malontech postoupilo 5 žáků. Nejúspěšnější žák Josef 

Cséfalvai ze IV. třídy získal ve své kategorii 1. místo. 

 

 V oblasti sportovních aktivit byla tradiční sportovní akce pod patronací p. učitele 

Drbouta „T-Mobile Olympijský běh“ přesunuta do dalšího školního roku, podařilo se však 

uskutečnit pro žáky 1. - 2. ročníku účast v projektu náboru mladých fotbalistů „Škola 

v pohybu“. Zájemci o bruslení spolu s vyučujícími p. Drboutem, pí. Roseckou a sl. Mášovou 

sportovali tradičně na zimním stadionu „Budvar aréna“ v Českých Budějovicích. 

  

 

Stejně tak jako v minulých letech byli i v tomto školním roce děvčata a chlapci z 7. a 9. 

ročníku zapojeni pod patronací pí. učitelky Rosecké do výchovně vzdělávacích programů o 

dospívání a reprodukčním zdraví pod názvem „Čas proměn“. 

Pí. učitelka Balášová připravila pro žáky II. stupně cyklus preventivních přednášek po 

jednotlivých třídách na téma „Zdravý životní styl“ se zaměřením na zásady zdravé výživy, 

význam pohybové aktivity jednotlivce a zdravotní rizika kouření s rozšířením o téma 

civilizačních chorob. Prvňáci s pí. učitelkou Roseckou měli opět svou preventivní hodinu na 
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téma „Veselé zoubky“ o správném čištění chrupu spojenou s projektem „Prevence zubního 

kazu“. 

 Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku v rámci plnění ŠVP Základní školy a Mateřské školy 

Horní Stropnice tělesné výchovy na naší škole v tomto školním roce z důvodu nepříznivých 

sněhových podmínek neproběhl a bude uskutečněn ve vhodném termínu ve školním roce 

2020/2021. 

 

 Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku plánovaný na období od 23. 3. 2020 do 27. 

5. 2020 byl z důvodu uzavření škol zrušen.  

 

Škola je zapojená v síti škol „M. R. K. E. V.“ zabývajících se ekologickou výchovou 

a soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (enviromentální) 

výchovy do výuky i do celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO a 

metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních č. j. 32 338 / 2000-

22. Poděkování tu v oblasti metodiky a realizace komplexní ekologické výchovy patří tradičně 

pí. učitelce Balášové. 

 

Pro další rozvoj EVVO se ve školním roce 2019/2020 podařilo rovněž využít nabídky 

výchovně vzdělávacích programů pro žáky, které byly zajišťovány středisky ekologické 

výchovy. 

Z hlediska trvalé udržitelnosti projektu EVVO „Školy pro region – Školní virtuální 

naučná stezka“ byla nadále využívána jednotlivá zastavení při výuce Ekologického semináře 

v VII. třídě, při pobytech v přírodě a v předmětech Přírodověda ve IV. třídě, Praktické činnosti 

a Občanská výchova v šestém a Přírodopisu v devátém ročníku. 

Kromě této aktivity byl realizován pí. učitelkou Balášovou v rámci výchovy ke zdraví 

výukový program pěstování semínek z rostlin avokáda, manga a dračí ovoce, které žáci 

ochutnávali při akci v rámci kampaně Ovoce do škol.  

 

V rámci EVVO jsme se rovněž zapojili ve školním roce 2019/20 do pilotního projektu 

MAS Sdružení Růže. Na škole pracoval pod vedením pí. učitelky Balášové zájmový kroužek 

badatelského vyučování, tj. 5 žáků V. a VII. třídy bádalo za pomoci připravených úloh nad 

vlastnostmi škrobu, vodíku, kyslíku, pátrali po tom, co ovlivňuje tepovou frekvenci – zda jen 

tělesný pohyb či také poslech hudby a podobně. V projektu jsme spolupracovali s PF Jihočeské 

univerzity. Využívali jsme stavebnice Boffin pro sestavování elektrických obvodů. Děti se 

seznamovaly s používáním soupravy Pasco. Kroužek pracoval až do uzavření škol v březnu 

2020. 

Kromě toho v rámci tzv. Recyklohraní úspěšně nadále pokračoval v recyklačním sběru 

a třídění odpadu ve škole „Ekotým“ tří žákyň a jednoho žáka z IX. třídy, který se staral o 

využívání košů na tříděný odpad.  

V červnu 2020 bylo zažádáno o finanční podporu JK při zajištění podzimní exkurze 

do kompostárny Jarošovice pro žáky z 5. – 7. ročníku. 

Škola byla stejně jako v minulých letech zapojena do celostátních projektů pořádaných 

různými subjekty. V rámci ekologické hry Ekopolis mají žáci k dispozici 6 krabic deskové 

hry. Nejméně 4 hodiny podle metodického doporučení absolvovala VII. třída v rámci 

volitelných předmětů Ekologický seminář a Seminář z přírodovědných předmětů. 

 Na podporu sladkovodní akvakultury byla realizována ve 4. a 5. ročníku vyučovací 

hodina na téma „Ryba na talíři“. 

V rámci projektu „E-DUR“ Sluňákov – Zlatá nit a Zelený ostrov má škola k dispozici 

kompletní materiály projektu Zelený ostrov pro I. stupeň a Zlatá nit pro II. stupeň. Náměty 

z materiálů tohoto projektu byly využívány v průběhu školního roku 2019/2020 v předmětech 
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Ekologický seminář v sedmém ročníku a Seminář z přírodovědných předmětů v ročníku 

osmém.  

Přestože škola byla od března 2020 uzavřena, podařilo se v rámci distančního 

vyučování zorganizovat fotografickou soutěž o nejhezčí zvířátko, připravit prezentace 

fotografií jarních květin a žáci ze školní družiny v odpoledních hodinách vysévali fazole, 

pečovali o záhony a sklízeli jahody. 

 

Zájmová umělecká činnost dětí z naší školy pokračovala ve školním roce 2019/2020 

další významnou aktivitou, která byla nabídnuta 13 žákům naší školy v oblasti rozvoje hudební 

kultury činností pěveckého kroužku Berušky pro 1. - 3. ročník, který pod vedením pí. učitelky 

Rosecké nacvičil své vystoupení pro důchodce na vánočním setkání v Horní Stropnici 

organizované OÚ Horní Stropnice. Spolu s hudebním vystoupením Berušek zde předvedly své 

umění žákyně z tanečních kroužků sl. učitelky Míškové. Za odměnu pak mohli všichni přespat 

ve škole v noci ze 19. na 20. prosince 2020 spolu s mnoha tajuplnými vánočními příběhy a 

náladami. 

 Školní družina zde stejně jako vloni připravila dárky pro toto významné setkání u 

příležitosti těchto vánočních svátků. 

   

 Je třeba připomenout, že základní škola, stejně jako mateřská škola, se podílí na 

přípravě a náplni esteticko výchovných programů pro děti z MŠ a seniory. Rovněž zde probíhá 

velmi úzká spolupráce se zdejší knihovnou především v rámci rozvoje čtenářské 

gramotnosti. 

 

Stejně jako v minulém školním roce děti i rodiče sbíraly pod vedením pí. učitelky 

Rosecké plastová víčka pro charitativní účely akce „Víčka pro Fanouška“. 

Rovněž úspěšná byla sbírka organizovaná pí. učitelkou Roseckou pro Občanské 

sdružení Život dětem a následné odeslání finančních prostředků ve výši 2 570,- Kč ve prospěch 

jednotlivým handicapovaným dětem, a to na částečnou úhradu invalidních vozíčků, 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.  

 

 Ve škole proběhla také několik kulturních akcí pro žáky. Vedle vánočních koncertů 

ZUŠ pro předškolní, školní děti i veřejnost to byla divadelní představení pro děti z MŠ „O 

loupežníkovi“, hudební pořad pro děti z MŠ a žáky 1. – 2. ročníku ZŠ s názvem „O veselé 

mašince“ a divadelní představení pro stejnou věkovou kategorii „Quido a strašidelná škola“.  

 

Pedagogičtí pracovníci školy vyvíjeli v průběhu školního roku 2019/2020 i další 

aktivity. Například paní učitelka Smirnovová a sl. učitelka Mášová společně s p. Měchurou 

přispívaly k výzdobě školních chodeb výtvarnými pracemi žáků.  

 

Celoročně byla v provozu školní žákovská knihovna pod vedením pí. vychovatelky 

Mládkové. Knihovna je žáky hojně využívána, stálý okruh čtenářů je z druhé až deváté třídy. 

 

Na rozvoji estetického cítění a zájmu o knihu u dětí má svůj podíl i Klub mladých 

čtenářů, posluchačů a diváků na škole pod vedením pí. vychovatelky Mládkové. V současné 

době je do jeho činnosti nadále zapojeno okolo 55 dětí naší školy. 

 

V rámci podzimního pobytu v přírodě se žáci pod vedením třídních učitelů buď 

zúčastnili turistických aktivit v rámci praktického prohloubení přírodovědného učiva a 

upřesnění poznatků o regionu, nebo jiných akcí třídy, které pak byly jejich mimořádným 

příspěvkem k čistotě a zvelebení veřejných prostranství naší obce. 
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S cílem rozšířit své poznání se i další žáci zúčastnili mimo akce EVVO a výjezdů za 

kulturou řady dalších exkurzí a mimoškolních akcí až do března 2020, kdy byly všechny 

mimoškolní akce a výlety zrušeny.  

 

A tak kromě pobytů v přírodě pod vedením třídních učitelů na začátku školního roku 

např. I. a II. třída s pí. Roseckou a p. Měchurou navštívily expozici na státním hradě Nové 

Hrady, třeťáci se zúčastnili se sl. učitelkou Míškovou prohlídky interiérů kostela sv. 

Mikuláše v Horní Stropnici. Zájemci o kulturu z řad žáků školy navštívili rovněž s pí. 

Brázdilovou a pí. Smirnovovou interiéry budovy a představení divadelní scény Národního 

divadla v Praze – operu „Prodaná nevěsta“. 

 

Žáci 1. - 3. ročníku si prohlédli pod vedením třídních učitelů pí. Rosecké, p. Měchury, 

a sl. Míškové planetárium v Českých Budějovicích, třetí a čtvrtý ročník se sl. učitelkou 

Míškovou a p. učitelem Francem a posléze sl. učitelka Mášová také se svou V. třídou 

absolvovali prohlídku vánoční výstavy v Jihočeském muzeu a navštívili adventní trhy v 

Českých Budějovicích, stejně jako osmáci s p. učitelem Kroupou.  

Představení skupiny historického šermu „Leonardo da Vinci“ viděli pak všichni žáci 

školy stejně jako „Sokolnické ukázky“ s dravci, na které se přišly podívat do tělocvičny i děti 

z MŠ. 

Pro žáky III. a IV. třídy třídní učitelé připravili ve spolupráci s CEGV Cassiopeia 

exkurzi „Cesta časem“ na keltském oppidu v Třísově a zřícenině hradu Dívčí kámen, výlovu 

rybníku Žár se pak zúčastnili s p. učitelem Kroupou žáci VIII. třídy.  

Devátý ročník se v rámci volby povolání zúčastnil rovněž s p. učitelem Drboutem 

„Burzy škol“ v Třeboni a exkurze v SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické 

v Českých Budějovicích. 
  

Při využívání volného času dětí pozitivně hodnotíme práci detašovaných tříd ZUŠ  

v Trhových Svinech v prostorách naší školy, zejména pak organizaci koncertů vánočních a 

závěrečných koncertů ZUŠ pro rodiče i na veřejná vystoupení sborů. Jako nejvýznamnější 

kulturní počin je třeba připomenout „Předvánoční koncert“ v kapli Panny Marie Lurdské 

v Dlouhé Stropnici, jehož vystoupení se zúčastnili žáci naší školy. 

Jako úspěch bylo zaznamenáno 1. místo žákyně Sofie Farrell v okresním kole v sólové 

hře na klavír v ZUŠ Třeboň.  

 

Žáci měli možnost se zapojit ještě do dalších činností ve sportovních, zájmových 

kroužcích i společenských organizacích, které jsou vedeny nadšenci z řad veřejnosti a kterým 

škola umožnila provozovat výchovnou činnost ve svém sportovním areálu, tělocvičně, 

odborných učebnách a dalších pracovištích. 

Výuku římskokatolického náboženství pro sedm žáků naší školy zabezpečovala 

v rámci své kanonické mise sestra Lioba Katarína Jendrušáková z Rodiny Panny Marie 

Kláštera božího milosrdenství v Nových Hradech. 

Zájemci o atletiku mohli využívat dvakrát týdně prostory pavilonu mimoškolní 

výchovy a školní tělocvičnu pod vedením zástupce Sportovního klubu Hojná Voda p. Luboše 

Šulisty, úspěchem je především pravidelná účast našich dětí v soutěži „Dětská atletická liga“. 

Rybářský kroužek v tomto školním roce pokračoval ve své činnosti v prostorách 

základní školy s několika žáky naší školy pod vedením p. Miloše Martínka. 

Myslivecký kroužek „Kamarádi zeleného údolí“ v tomto školním roce pokračoval ve 

své činnosti v prostorách základní školy s žáky naší školy pod vedením p. Radka Kotrče.  

Oddíl florbalu organizovaný TJ Hraničář Horní Stropnice pracoval pod vedením trenérů 

p. Zbyňka Drbouta a p. Davida Szypuly a byl oblíbeným i ve školním roce 2019/2020. 



 

 24  

Sportovní činnost dětí a mládeže pokračuje i v tomto školním roce kroužkem karate, 

jehož činnost organizuje pro žáky naší školy trenér TJ Karate Sokol České Budějovice p. 

Tomáš Timko. 

Školní tělocvičnu využívali pro kondiční cvičení dětí i dospělých zájemci pod vedením 

členů SDH Horní Stropnice pí. Miroslavy Kusákové, p. Šafránka a p. Michala Kusáka. 

Řada žáků naší školy se v hasičském kroužku pod vedením kolektivu dospělých členů z řad 

SDH Horní Stropnice scházela zpravidla dvakrát týdně na přípravu podzimního a jarního kola 

hry „Plamen“ (soutěž v hasičských dovednostech) a na další soutěže požární všestrannosti, 

jakou je např. „Požární dvojboj“.  

Fotbalové oddíly mladších a starších žáků i dorostenců vedli trenéři Hraničáře Horní 

Stropnice p. Jiří Šrom, p. Zbyněk Drbout a p. Lešek Szypula. Tímto sportem stejně jako 

florbalem se trvale zabývá řada žáků naší školy. 

Jako další sportovní aktivita pro děti a mládež, která má v naší škole dlouholetou tradici 

a také dobré podmínky, byla nově zahájena v tomto školním roce činnost oddílu stolního 

tenisu, jehož soutěže organizuje pro žáky naší školy trenér TJ Hraničář Horní Stropnice p. 

Václav Návara. 

  

Škola rovněž nadále spolupracuje v rámci rozvoje komunitního vzdělávání se 

společností Bonfido, o. p. s, která organizuje pro zájemce „Virtuální univerzitu třetího věku“, 

jejíž činnost se v průběhu školního roku 2019/2020 prezentovala jako cyklus přednášek pro 

veřejnost na téma „Evropské kulturní hodnoty“.  

 

Ve školním roce 2019/2020 byly děti v naší mateřské škole vzdělávány podle školního 

vzdělávacího programu „Ve školičce chci si hrát, nové věci poznávat.“ ŠVP je přizpůsobován 

aktuálním individuálním i skupinovým možnostem ve třídě. Ke konci školního roku pracovaly 

pedagožky společně na úpravě ŠVP, který bude platný od 1. 9. 2020. 

 

 Na konci školního roku 2019/2020 začala plánovaná rekonstrukce budovy MŠ. 

Proběhla výměna střešní krytiny, oken a budova dostala novou fasádu. Uvnitř se 

zrekonstruovala všechna sociální zařízení, v budově vznikla nová třída z bývalé ložnice a 

také místnost pro relaxaci. Ve všech třídách byly vyměněny podlahy, osvětlení a do horních 

dvou tříd byly nainstalovány rekuperační jednotky. Dále bylo nainstalováno nové zábradlí 

na chodbách. Celá budova byla uvnitř vymalována. Rekonstrukce byla financována z dotace 

Ministerstva financí ČR se spoluúčastí Obce Horní Stropnice. 

 Během školního roku byla MŠ doplňována průběžně metodickými materiály, 

didaktickými pomůckami, hračkami a výtvarným materiálem vždy dle aktuálních potřeb a 

finančních možností. Nejvíce se však nakoupilo v době před Vánoci, aby děti našly dárky pod 

stromečkem. 

 

 Mateřská škola se snaží být rodičům přístupná po celý den. Denní informace o 

dětech předávají pedagožky MŠ při příchodech do MŠ a odchodech z MŠ. Rodiče mají možnost 

domluvit si s pedagožkami individuální rozhovor v čase, který vyhovuje oběma stranám. Tuto 

možnost využívají také pedagožky, pokud se objeví situace, která vyžaduje individuálnější 

přístup.  

Rodiče jsou v prosinci a v březnu zváni na tvořivá odpolední posezení, kde si za 

pomoci učitelek se svými dětmi vytvoří dekorativní předměty a u kávy, čaje a zákusku si mohou 

všichni zúčastnění v klidu popovídat. 

 

Na velmi dobré úrovni je spolupráce MŠ se základní školou. Příkladem je spoluúčast 

dětí z první třídy základní školy na akci „Čtecí vlak“ pořádanou mateřskou školou v měsíci 

březnu 2020. Žáci ZŠ docházeli na některá představení přímo do MŠ. V plánu MŠ bylo tyto 
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návštěvy zopakovat, avšak epidemiologická opatření proti nemoci COVID-19 tyto plány 

zrušila. 

 

Mateřská škola uspořádala v průběhu školního roku 2019/2020 řadu kulturních aktivit 

a dalších výchovných akcí (kromě již zmíněných divadelních a hudebních představení). 

 V říjnu 2019 vystoupily děti ze třídy Soviček na „Setkání důchodců“ v klubovně na 

místní faře, uspořádaly „Drakiádu“ a „Bramborové hrátky“ na zahradě MŠ a poslechly si 

také přednášku p. Borůvky na téma „Plazi“ v tělocvičně MŠ.  Spolu se seniory z DPS Dobrá 

Voda u Horní Stropnice trénovaly paměť, poslouchaly hudbu jako součást muzikoterapie a 

připomenuly si kulturní tradice. Žáci III. třídy základní školy s pí. učitelkou Míškovou jim 

zahráli divadlo a v lednu se děti z MŠ zúčastnily kouzelnického představení v tělocvičně MŠ. 

Uspořádaly si také svůj karneval a masopust. Významnou akcí byla jako každý rok účast 

v umělecké soutěži „Zvonek z Novohradských hor“, kde proběhla pouze hudební část 

místního kola v aule ZŠ Horní Stropnice a přehlídka výtvarných prací v Místní knihovně 

v Benešově nad Černou. V únoru 2020 také proběhla výchovná akce „Jdeme krmit 

zvířátka“. Březen uzavřel všechny mimoškolní akce v tomto roce exkurzí v Místní knihovně 

Horní Stropnice a společnou akcí v rámci spolupráce s ČČK „Zdravíčko pro mé tělíčko“. 

 

Ve II. třídě mateřské školy seznamovala pí. učitelka Mikšovská děti s německým 

jazykem v pravidelných jazykových chvilkách během dopoledních činností. V měsíci září 

navštívila třída Soviček své kamarády v partnerské mateřské škole KG Harbach v Rakousku.  

V rámci projektu příhraniční spolupráce ve vzdělávání a výchově pod názvem „BIG 

AT CZ5“ se děti z II. třídy MŠ průběžně seznamovaly pod vedením pí. učitelky Mikšovské se 

základy německého jazyka v rámci tzv. „Chvilek s němčinou“, jejichž dalším pokračováním 

bylo předávání si vyrobených dárků pro jednotlivé děti v rakouské KG Harbach v září 

2020. Zde byl pro děti připravený společný program. 

 

V rámci spolupráci se ZUŠ Trhové Sviny navštívila mateřská škola „Vánoční koncert 

žáků ZUŠ“ a pí. učitelka ZUŠ Jana Šulistová pravidelně navštěvovala dvě středy v měsíci 

třídy MŠ, kde vedla hudební školičku. 
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IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 

PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A DALŠÍCH KONTROLÁCH 
 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla na naší škole provedena státní kontrola Českou 

školní inspekcí. 

Ve školním roce 2019/2020 proběhly v organizaci následující další kontroly: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět kontroly 
Kontrolovaný 

subjekt 

Kontrolující 

orgán 

Datum 

kontroly 

Závěry kontroly, 

opatření k 

nápravě 

Kontrola účetní 

závěrky a 

hospodaření 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

Obec Horní 

Stropnice 
10. 12. 2019 

Zjištěné závady 

byly odstraněny 

do 31. 12. 2019. 

Povinnosti 

stanovené zákonem 

č. 258/00 Sb., 

nařízením EU č. 

178/02, 852/04, 

1169/11, vyhláškou 

č. 137/04 Sb. 

Školní jídelna, 

Horní Stropnice 

č. p. 214 

KHS Jihočeského 

kraje 
24. 2. 2020 

Nebyly shledány 

hygienické 

nedostatky. 

Stav BOZP na 

základě § 322 

zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

ČMOS PŠ – 

SIBP 
24. 3. 2020 

Nebyly shledány 

nedostatky. 

Prověrka BOZP na 

základě zák. č. 

262/2006 Sb., 

zákoníku práce 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

komise stanovená 

zaměstnavatelem 
27. 8. 2020 

Zjištěné závady 

budou odstraněny 

do 31. 10. 2020. 
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X. BOZP PŘI VÝCHOVĚ A VYUČOVÁNÍ, 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI 
 

 

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí, dodržují a kontrolují podmínky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. K plnému zabezpečení ozdravného programu pro žáky 

přispívá zpřístupnění školního hřiště, možnost využití víceúčelové obecní sportovní haly a 

činnost řady sportovních kroužků pro žáky základní školy. 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo evidováno celkem 21 školních úrazů převážně bez 

následků absence žáka ve vyučování. Jako registrovaný s vypracovaným záznamem o školním 

úrazu nebyl posouzen žádný. Jako pracovní úraz zaměstnanců nebyl posouzen rovněž žádný 

úraz. Všichni zaměstnanci se podrobili předepsaným lékařským kontrolám v rámci závodní 

preventivní péče.  

 

Čistota a hygiena ve škole je na dobré úrovni a stále se vylepšuje. Všichni zaměstnanci 

dbají na pořádek. K poškozování vybavení a majetku školy dochází v malém rozsahu. Přes 

uvedené skutečnosti je nutné neustále sledovat zacházení žáků se svěřeným majetkem. 

Pravidelně je prováděna veřejná prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na jejím 

základě jsou vydána nařízení ředitele školy k odstranění závad. 

 

Na škole pracuje Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství. Podílí se na tvorbě a dodržování jednotlivých článků Kolektivní 

smlouvy v platném znění. 
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XI. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 
I. Náklady: 

Řádek Nákladový účet 
Rozpočtový ukazatel Plán čerpání 2019 

obec/stát 
Skutečnost čerpání 2019 

obec /stát 

1.  

 Spotřeba 

materiálu 

501 učebnice 18 ONIV 12 0,- ONIV:                   29 680,- 

2.  501 učební pomůcky  0 ONIV 23 0,- ONIV:                   17 759,- 

3.  501 škol. potř. + materiál pro I. tř. a I.st. ZŠ 40 3 42 710,- ONIV:                              0,- 

4.  501 knihovny ŽK + UK 2 0 6 281,- 0,- 

5.  501 ped. a odb. lit. (MP) + časopisy 5 ONIV 2 18 699,- ONIV:                             0,- 

6.  501 kancel. potřeby + administrativa 20 0  3 026,- 0,- 

7.  501 úklidové + mycí + prací prostředky 84 0 77 380,- 0,- 

8.  501   ostatní spotřeba materiálu 130 0 164 599,48 ONIV:                       4 924,- 

9.  501   ostatní spotřeba materiálu – DČ 0 0 17 640,-                                  0,- 

10.  501 potraviny 946 0 985 847,42 0,- 

11.  501 palivo BA + NM 5 0 5 181,- 0,- 

12.  501 OOPP 10 ONIV:0 4 694,- 0,- 

13.  501 materiál-KÚ-JK Čj pro ciz. (UZ33 075) 0 ONIV: 2 0,- UZ 33 075                1 867,- 

14.  501 materiál - ZNH 2019 8 0 7 500,- 0,- 

15.  501 GP – OP VVV (UZ 33 063) 0 0 0,- UZ 33 063:             37 073,- 

16.  501 celkem 1 268 ONIV 42    1 333 557,90 ONIV+UZ:           111 303,- 

17.  

Spotřeba 

energie 

502 elektřina – hlavní činnost  366 0 295 541,- 0,- 

18.  502 elektřina – hospodářská činnost (DČ) 5 0 79 274,- 0,- 

19.  502 plyn – hlavní činnost 400 0 374 597,- 0,- 

20.  502 plyn – hospodářská činnost (DČ) 5 0 0,- 0,- 

21.  502 voda – hlavní činnost 125 0 94 545,- 0,- 

22.  502 voda – hospodářská činnost (DČ) 5 0 27 000,- 0,- 

23.  502 celkem 906 0 870 957,-  0,- 

24.  

Opravy a 

údržba 

511 budovy – hlavní činnost 100 0 103 607,- 0,- 

25.  511 budovy – hospodářská činnost (DČ) 0 0 21 093,- 0,- 

26.  511 stroje a zařízení 0 ONIV  0 0,- ONIV:                             0,- 

27.  511 celkem 100 ONIV 0 124 700,- ONIV:                             0,- 

28.  

Cestovné 

512 cestovné PPV 22 0 35 478,- 0,- 

29.  512 cestovné DVPP 8 ONIV 2 0,- ONIV:                      5 826,- 

30.  512 cestovné DVPP–GP OPVVV(UZ33063) 0 3 0,- UZ 33 063:               1 285,- 

31.  512 celkem 30 ONIV 5 35 478,- ONIV+UZ:              7 111,- 

32.  

Ostatní 

služby 

518 telefon  40 0 36 600,- 0,- 

33.  518 internet 9 0 8 970,- 0,- 

34.  518 poštovné 10 0 12 486,- 0,- 

35.  518 plavecký výcvik 20 ONIV: 20 16 800,- ONIV:                    19 800,- 

36.  518 plavecký výcvik (UZ 33 070) 0 0 0,- UZ 33 070:             28 490,- 

37.  518 školení - PPV 10           ONIV: 6 0,-    ONIV:                    21 690,- 

38.  518 školení - DVPP 15 ONIV:10 0,-  ONIV:                             0,- 

39.  518 revize a kontroly 120  0 113 629,- 0,- 

40.  518 údržba soft. vybavení – provoz + UP 120 ONIV:  0 93 579,- 3 959,- 

41.  518 ostatní služby a poradenství 200 0 198 330,-  ONIV:                      6 534,- 

42.  518 poplatky za vedení účtu 6 0 0,- 6 323,- 

43.  518 celkem 550 ONIV 36 480 394,- ONIV+UZ:            86 796,-    

44.  

Mzdové 

náklady 

521 mzdové náklady–hospodářská čin.(DČ) 14 0 19 050,- 0,- 

45.  521 mzdové náklady HČ (UZ 33 353) 0 7 263 0,- 8 631 575,- 

46.  521 mzdové náklady HČ – transfer OÚ 800 0 816 000,- 0,- 

47.  501 mzdové náklady–Čj pro ciz.(UZ33075) 0 17 0,- UZ33 075:              17 000,- 

48.  521 fond odměn 80 0 109 000,- 0,- 

49.  521 OON 0  0 90 000,- 0,- 

50.  521 náhrady za pracovní neschopnost 0 ONIV 30 0,-  ONIV:                    33 686,- 

51.  521 mzd. nákl. GPJK – OPVVV(UZ33063) 0 0 0,- UZ 33 063:            165 650,- 

52.  521 mzdové náklady (UZ 33 074) 0 0 0,- 96 733,- 

53.  521 mzdové náklady (UZ 33076) 0 0 0,- 354 145,- 

54.  521  celkem 894                 7 310  1 034 050,- ONIV+UZ:        9 298 789,- 

55.  OPZdr+soc 524 celkem (063+024+074 + 076+OÚ+DČ) 304 2 470 277 440,- 3 176 083 

56.  Odv. FKSP 527 celkem (063+024+074+076+OÚ+DČ) 19 144 16 320,-  181 990,- 

57.  

Jiné ostatní 

náklady 

549 zákonné pojištění zaměstnanců 31 0 40 591,- 0,- 

58.  549 pojištění zam. a žáků 30 0 29 620,- 0,- 

59.  549 ostatní náklady z činnosti 1 0 0,- 0,- 

60.  549 celkem 62 0 70 211,- 0,- 

61.  
Náklady 

 DDHM I. + 

II. 

558 DDM I. – nábytek (028) 25 0 77 351,- 0,- 

62.  558 DDM II. – tech. zařízení (028) 25 0 0,- 0,- 

63.  558 učební pomůcky (UP) + (UZ 33 063) 0  ONIV 32 0,- ONIV + UZ 33 063  1 580,-         

64.  558 celkem 50 ONIV 32 77 351,- ONIV+ UZ 33 063    1 580, 

65.  

Náklady celkem 
4 183 10 071     4 320 458,90 12 863 652,-,- 

66.  14 254 tis. Kč 17 184 110,90Kč 
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VII. Výnosy: 

 
Řádek č. Výnosová položka 

v tis. Kč 
Výnosový 

účet 
Rozpočtový ukazatel Rozpis 

výnosů 2019 – 

plán  

v tis. Kč 

Výnosy 2019 - 

skutečnost 

v Kč 

1.  
Tržby z prodeje 

služeb 

602 Tržby z prodeje služeb 1 000 997 614,- 

602 Doplňková činnost 150 313 760,- 

2.  

Čerpání fondů 

648 Čerpání fondu reprodukce majetku (investic) 0 23 321,- 

3.  648 Čerpání rezervního fondu 40 203 268,- 

4.  648 Čerpání fondu odměn 80 109 000,- 

5.  
Jiné ostatní výnosy 

649 Tržba za poškozené učebnice 4 3 975,- 

6.  649 Ostatní výnosy z činnosti 0 0,- 

7.  Úroky 662 Úroky 1 87,60 

8.  

Dary, dotace a 

příspěvky 

672 Obecní dotace na provoz, platy a odpisy  2 900 2 900 000,- 

9.  672 Státní dotace na platy (ÚZ 33 353) 10 200 12 023 402,- 

10.  672 Příspěvek zřizovatele ZNH 2019 8 7 500,- 

11.  672 RP BV Čj – cizinci (UZ 33 075) 25 24 987,- 

12.  672 GP – OP VVV (UZ 33 063) 0 100 907,- 

13.  672 Podpora výuky plavání (UZ 33 070) 26 28 490,- 

14.  672 Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů (UZ 33 076) 0 481 638,- 

15.  672 Finanční zajištění překrývání PPČ v MŠ (UZ 33 074) 0 131 479,- 

 Výnosy celkem:   14 254 17 349 428,60 

 

Hospodaření v roce 2019 jsme ukončili kladným výsledkem 165 317,70 Kč. 

V doplňkové hospodářské činnosti jsme celkem vydělali 313 760,- Kč, ale tento 

výsledek je ponížen o náklady ve výši 164 056,72 Kč, do kterých jsme započítali letošní výdaje 

na spotřebu energií, mzdy včetně zákonného sociálního pojištění a náklady na opravy a údržbu. 

Proto celkový výsledek hospodaření doplňkové hospodářské činnosti byl + 149 703,28 Kč a u 

hlavní činnosti + 15 614,42 Kč. 

Na základě souhlasu zřizovatele podle zákona č. 503/2002 Sb., vyhlášky č. 410/2009 

Sb. bylo provedeno následující rozdělení kladného hospodářského výsledku organizace:  

a) rezervní fond 33 063,54 Kč, tj. 20 % z kladného hospodářského výsledku,  

b) fond odměn 132 254,16 Kč, tj. 80 % z kladného hospodářského výsledku. 

Celkový stav obou fondů činil tedy k 31. 12. 2019: 

 rezervní fond 77 709,79 Kč, 

 fond odměn k 191 828,84 Kč. 

 
 

 

XII. ZÁVĚR 
 

 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice, poskytuje 

základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu 

se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, 

zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. 

Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními 

zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy (zejména vyhláškou 

MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR 

č. 48 / 2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky v platném znění). 
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V souladu platným zněním těchto předpisů se základním prostředkem k dosažení výše 

uvedených výchovných a vzdělávacích cílů stává v 1. – 9. ročníku naší základní školy plnění 

„Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské 

školy Horní Stropnice“ s motivačním názvem „Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám 

sebou, nemysli jen na sebe!“, který byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání MŠMT ČR. Tento ŠVP je rozpracovaný tematickými plány 

školy do jednotlivých předmětů. Při plnění tohoto vzdělávacího programu je důležité, aby vedle 

cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a 

mravních vlastností žáků. V souvislosti s generační obměnou pedagogických pracovníků bude 

nutno stávající ŠVP pro následující školní roky transformovat z environmentálního 

zaměření do oblasti podpory technické výchovy, a to na základě využití aprobací 

pedagogických pracovníků, včetně změn v nabídce volitelných předmětů v rámci ŠVP. Škola 

díky zapojení do projektu MAS Sdružení Růže a v součinnosti se zřizovatelem bude směřovat 

k dalšímu rozvoji praktických činností v oblasti techniky s využitím moderních technologií 3D 

a robotiky. 

 

Nadále bude třeba usilovat o prohloubení spolupráce školy a rodičů, zvyšovat jejich 

účast na školních akcích a pokračovat v prevenci sociálně patologických jevů, zejména pak 

zneužívání drog mezi mládeží s ohledem na náš region. Chceme spolupracovat v této oblasti 

především s Policií České republiky i dalšími odborníky řad metodiků protidrogové prevence. 

 

Nadále jsme věnovali pozornost případným projevům záškoláctví, šikany, rizikovému 

chování jednotlivců nebo i skupin žáků, podporovali příznivé klima spolupráce starších a 

mladších ročníků a vůbec všeobecně podněcovali zájem žáků všech věkových kategorií o 

mimoškolní zájmovou činnost nejen ve školských zařízeních. Z úkolů, které je nezbytné 

neustále propracovávat, je také péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. 

 

Významným přínosem jak pro žáky, tak pro učitele je nadále především účast 

v partnerských projektech a vlastní účast školy při získávání dotací v rámci finanční podpory 

jednotlivých operačních programů podpory jak ze strany Jihočeského kraje, a tak rozvojových 

programů MŠMT ČR. Významným přínosem jak pro žáky, tak pro učitele bylo především 

v rámci finanční podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj a vzdělávání (OP VVV 

Šablony II) úspěšný průběh projektu Podpora rozvoje a vzdělávání Základní školy a 

Mateřské školy Horní Stropnice II a účast v Projektu MAP II MAS Sdružení Růže. 

 

Pro přípravu dalšího školního roku 2020/2021 je v oblasti významné materiální podpory 

zapojení školy do projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny ve spolupráci s Místní akční 

skupinou Sdružení Růže, s. r. o., Borovany, v rámci kterého je ve spolupráci se zřizovatelem 

školy Obcí Horní Stropnice v souladu s hlavním projektovým záměrem získat příslušnou dotaci 

na vybudování jazykové učebny a rekonstrukci školní kuchyňky.  

 

Průběh druhého pololetí a závěr školního roku však bylo poznamenán skutečností, 

že Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 

písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 

a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 

mimořádné opatření, kterým se zakázala s účinností ode dne 11. března 2020 osobní 

přítomnost žáků a na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a 

školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 



 

 31  

Od 18. března 2020 byla uzavřena na základě rozhodnutí zřizovatele i mateřská 

škola, a to jako reakce na nedostatečný zájem ze strany rodičů o docházku dětí do MŠ v době 

pandemie Covid-19. Základní a mateřská škola tak přešly až do 23. května 2020 plně na 

distanční vzdělávání. Na I. stupni ZŠ probíhalo prezenční vzdělávání od 25. 5. 2020 do 

konce školního roku podle upraveného rozvrhu, který odpovídal nařízeným epidemiologickým 

opatřením. Od stejného data pak byla znovu otevřena mateřská škola. Od 8. června 2020 

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství byla umožněna přítomnost 

žáků II. stupně na základě dobrovolnosti na skupinových konzultacích, třídnických hodinách 

a socializačních aktivitách.  

 Závěrem lze konstatovat, že ve školním roce 2019/2020 bylo vykonáno mnoho 

poctivé práce jak ve vyučovacím procesu a ve výchově žáků, tak v prezentaci práce školy 

na veřejnosti a zejména při překonávání obtíží při organizaci a zabezpečení opatření 

v důsledku pandemie COVID 19. 

Dosažené dobré výsledky rozhodně nejsou dílem několika jednotlivců, ale 

výsledkem práce a zodpovědného úsilí celého pedagogického sboru i provozních 

zaměstnanců. 

  

 

 

 

V Horní Stropnici dne 14. 10. 2020 

                Mgr. Vít Golombek 

            ředitel školy 

 

 

 

Na vědomí: Obec Horní Stropnice, Náměstí 68, Horní Stropnice, 373 35 

 

Přílohy:  1) Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019 

2) Zpráva o poskytování informací ve školním roce 2019/2020 

3) Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za školní rok 2019/2020 

Schváleno školskou radou dne 15. října 2020 

 

…………………………...     ...………………………..     ……..…….………………. 

    Mgr. Jana Rosecká    Lešek Szypula   Luboš Šulista 

        předseda ŠR           člen ŠR         člen ŠR 


