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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: PaedDr. Jaroslav Baláš 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Vít Golombek 

Zástupce ředitele školy pro mateřskou školu: Magda Mikšovská 

 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: 

 skola@zshstropnice.cz 

www.zshstropnice.cz 

 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: 

Předseda: Mgr. Vít Golombek – 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 
 

 

 

 

 

ÚDAJE O ŘEDITELI 

 
Titul, jméno a příjmení ředitele: PaedDr. Jaroslav Baláš 
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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 PaedDr. Jaroslav Baláš, narozen 8. 11. 1956, bytem Horní 

Stropnice 288, 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 pracuje 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“. 

 

 

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. 

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. 
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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 m
2
 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 2017/2018 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 velmi vysoké úrovni. V průběhu 

školního roku 2017/2018 byla prováděna průběžně údržba výpočetní techniky a stávající 

místní sítě. 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 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 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 2017/2018 byly pedagogy hojně využívány komplety interaktivních 

tabulí v učebnách na druhém i na prvním stupni ZŠ. Vyučující také využívali 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 byla v říjnu 2017 

obnovena a nadále tvoří hlavní zabezpečení veškeré výpočetní techniky v objektech ZŠ a MŠ. 

http://www.zshstropnice.cz/
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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. 

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 bylo 

z prostředků školy pro potřeby zkvalitnění výuky v oblasti hodnocení zakoupeno další 

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

programy a licence „Monkey English School“, „Wir plus neu“, „Dopravní škola“ a 

„Flexibooks“ v rámci podpory výuky cizích jazyků, dopravní výchovy a přírodopisu. Pro 

potřeby pedagogické administrativy je 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 modulu „KEO4 Účetnictví“ a mzdového 

software „VEMA“, který však byl od září 2018 nahrazen 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 včetně je vybavena na průměrné úrovni. V žákovské 

knihovně bylo k dispozici v průběhu školního roku 2017/2018 celkem 2 268 ks knih. 

V závěru školního roku 2017/2018 jsme pokračovali v obnově fondu učebnic, které 

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

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

učebnic a pracovních sešitů pro žáky I. a II. třídy včetně učebních materiálů pro dopravní 

výchovu zařazeny do používání pracovní sešity pro přírodovědu ve 4. a 5. ročníku spolu 

s doplněním učebnic matematiky pro 4. ročník a pracovních sešitů Hravá chemie pro 

výuku tohoto předmětu ve VIII. a IX. třídě. 

 

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 2017/18 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, 

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

a MŠ. Kromě malířských, topenářských a vodoinstalačních prací byla provedena výměna 

osvětlení v učebně přírodopisu a tělocvičny a úprava interiéru včetně pořízení myčky 

v nově zřizované výdejně ŠJ v prostorách budovy MŠ, montáž madla na schodišti u hlavního 

vchodu a výměna zvedáků skleníkových oken včetně modernizace zavlažování skleníku 

zavedením kapénkové závlahy. Rovněž byla provedena oprava hudebního zesilovače pro 

potřeby výuky hudební výchovy.  

 

http://www.skola/
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V průběhu školního roku 2017/2018 byly zakoupeny v rámci údržby budov a 

technického zařízení nové stojanové věšáky, vysavač, stěhovací pásy a řezačky papíru pro 

tvorbu výukových materiálů. Průběžně bylo dezinfikováno doskočiště v areálu ZŠ a pískoviště 

v MŠ. Do místnosti hospodářky školy byl pořízen elektrický konvektor (topidlo), byla 

provedena výměna motoru vysavače úklidových prostor a aquabaru ve sborovně ZŠ. Průběžně 

pak byla prováděna kompletní údržba a opravy vybavení všech budov a pozemků v areálech 

základní a mateřské školy. Jako herní vybavení školní družiny jsme pořídily molitanové 

stavebnice spolu s několika společenskými hrami určených především pro zkvalitnění 

výtvarných, intelektových a sportovních činností žáků. Pro lepší spojení vychovatelky ŠD 

s rodiči při odchodu dětí z družiny byla provedena výměna mobilního telefonu. 

 

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, v rámci rozvoje dopravní výchovy jsou děti z mateřské 

školy trvale vybaveny dětskými bezpečnostními vestami. Nově byl pořízen do MŠ 

přebalovací pult pro využití dětmi docházející do MŠ ve věku 2 a výše let, sanitární prostory 

byly vybaveny novými ručníky a jako pomůcky pro předškolní vzdělávání byly zakoupeny 

„Barvy a tvary“, „Pozorování, odhalení, vyprávění“, stavebnice „Emoce“, tříkolka 

s koloběžkou a řada dalších hraček.   

Pro zpestření výuky vlastivědy na I. stupni byl zakoupena jako učební pomůcka do 

třídy „Poznej Česko na koberci“. Pro potřeby výuky přírodovědných předmětů v rámci 

rozvoje badatelského vzdělávání a digitálních technologií byly pořízeny výukové materiály 

„Vodní balíček – Život ve vodě“, učební pomůcky „Životní cyklus motýla, včely a žáby“, 

lidská kostra, nové nástěnné obrazy a tabule pro výuku chemie, občanské výchovy, dějepisu a 

výpočetní techniky na II. stupni ZŠ. 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 pedagogy.  

 

Na základě hygienických předpisů pokračuje pravidelná preventivní deratizace školní 

jídelny a likvidace odpadů v jímce školní jídelny, nově bylo pořízeno prostírání do jídelny. 

Významná byla rovněž průběžná obnova vybavení zaměstnanců v oblasti OOPP a vybavení 

pracoviště další lékárničkou. 

 

Škola v průběhu školního roku 2017/2018 byla nositelem, naplňovala podmínky 

partnerství nebo projevila zájem o zapojení do následujících projektů: 

 

Nositel 

projektu 

Název projektu právní vztah k projektu 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Exkurze žáků 8. ročníku ZŠ do 

zařízení Jihosepar a. s, Vimperk - 

září 2017 

podána žádost o dotaci JK 

v rámci kampaně „Škola zařídí – 

kraj zaplatí“ – projekt nebyl 

podpořen 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Bezplatná výuka českého jazyka 

přizpůsobená potřebám žáků – 

cizinců z třetích zemí za rok 2017 

podána žádost o dotaci JK – 

dotace UZ 33 024 poskytnuta ve 

výši 25 100,- Kč - program 

ukončen 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Bezplatná výuka českého jazyka 

přizpůsobená potřebám žáků – 

cizinců z třetích zemí za rok 2018 

podána žádost o dotaci JK – 

dotace UZ 33 024 poskytnuta ve 

výši 24 987,- Kč 



  9  

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Exkurze žáků 6. – 9. ročníku ZŠ do 

zařízení Kompostárna Jarošovice – 

září 2018 

podána žádost o dotaci JK 

v rámci kampaně „Škola zařídí – 

kraj zaplatí“ – žádost podpořena 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Program GLOBE a Tajný život 

města (TŽM) – Tereza, vzdělávací 

centrum, z. ú., Praha - září 2017 – 

červen 2018 

dohoda o zapojení do projektu 1 

vyučující + 4 žáci – projekt 

ukončen 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

RP MŠMT - Plavání 2018 – II. 

etapa – doprava žáků 3. a 4. 

ročníku na plavecký výcvik 

2017/2018 

podána žádost o dotaci MŠMT – 

dotace UZ 33 070 poskytnuta ve 

výši 26 250,- Kč 

ZŠ a MŠ Horní 

Stropnice 

Projekt v rámci OP VVV - 

Podpora rozvoje a vzdělávání 

Základní školy a Mateřské školy 

Horní Stropnice 

podána žádost o dotaci MŠMT 

ČR – dotace UZ 33 063 

poskytnuta ve výši 414 261,60 

Kč 

Obec Horní 

Stropnice 

Zlepšení infrastruktury základní 

školy s důrazem na rozvoj 

klíčových kompetencí žáků 

zapojení do projektu – podání 

žádosti o finanční prostředky 

prostřednictvím zřizovatele na 

podporované aktivity ve výši 

2 490 843,- Kč 

 

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

naší základní školy i mateřské školy. 

 

Ve školním roce 2017/2018 dle stavu k 30. 9. 2017 měla ZŠ v Horní Stropnici 9 tříd se 

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

 

Ve školním roce 2017/2018 měla MŠ v Horní Stropnici 2 třídy se 47 žáky. Na jednu 

třídu připadalo 24 dětí. 

 

 

 

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 

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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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. 

 

 

 

IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, 

JEJICH KVALIFIKACI 

A PRAXI 

 

ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky kvalifikace podle zákona č. 

563/2004 Sb. 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 2017/2018 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. 

 

 
Výkon činnosti Zařazení Aprobace Délka praxe 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Čj - D 38 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ M – Zt - Ov 34 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Př - Zzv 40 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ M - F 36 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ M - Zt 23 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Vv - Aj 10 let 

pedagogický pracovník II. stupeň ZŠ Čj – Nj 7 let 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ I. stupeň ZŠ 9 let 



  11  

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ I. stupeň ZŠ 33 let 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ Vv 2 rok 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ I. stupeň ZŠ 30 let 

pedagogický pracovník I. stupeň ZŠ Ov - Vv 3 roky 

pedagogický pracovník školní družina xxx 1 rok 

pedagogický pracovník učitelka MŠ xxx 39 let 

pedagogický pracovník učitelka MŠ xxx 39 let 

pedagogický pracovník učitelka MŠ xxx 3 roky 

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 kuchařka ŠJ xxx xxx 

THP hospodářka školy xxx xxx 

 
V příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice bylo 

v pracovním poměru aktivně zaměstnáno v průběhu školního roku 2017/2018 celkem  

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

3 pedagogické pracovnice MŠ, 4 provozní pracovníky ZŠ a MŠ, 2 pracovnice ŠJ a 1 THP.  

 

 

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 9. ročníku 

celkem 10 žáků. V přijímacím řízení na střední školy byli na maturitní studijní obory přijati 3 

žáci (t. j. 30 %), do dalších oborů na integrované střední školy a střední odborná učiliště bylo 

přijato celkem 7 žáků (t. j. 70 %).  

 

Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 10. a 11. května 2018. Rozhodnutí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 bylo ve správním řízení vydáno ředitelem školy pro 14 

dětí. 

 

Po provedení zápisu žáků do I. třídy základní školy ve dnech 20. a 21. dubna 2018, kdy 

bylo do 1. ročníku nově zapsáno celkem 10 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. 2018 celkem 14 žáků prvního ročníku 

školního roku 2018/2019. 
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VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2017/2018 
 

Vyhodnocení plánu – Minimální preventivní program školní rok 2017/2018: 
 

I. Vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ: 

 pravidelné setkávání primárních preventistů. 

 

II. Oblast specifické primární prevence rizikového chování 

 Povedlo se: 

 a) Realizátor: Sananim o.s. 

 

Datum Třída Program DPP 

8. 12. 2018 VI. třída Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 

8. 12. 2018 VII. třída Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 

 

b) Realizátor: Theia – krizové centrum o.p.s. 

 

Datum Třída Program DPP 

27. 4. 2018 I. třída 

Bezpečný start do školního 

života 

27. 4. 2018 II. třída Bezva třída 

27. 4. 2018 III. třída Vliv médií na školní populaci 

27. 4. 2018 IV. třída Dětský svět financí 

27. 4. 2018 V. třída Životní hodnoty 

27. 4. 2018 VI. třída Násilí a šikana 

27. 4. 2018 VII. třída Kyberšikana a virtuální svět 

27. 4. 2018 VIII. třída Peníze a jejich moc 

27. 4. 2018 IX. třída Peníze a jejich moc 

 

 

 

III. Oblast spolupráce s rodiči a veřejností 

 

Povedlo se: 

 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

Výlety jednotlivých tříd dle harmonogramu výletů  třídní učitelé 

Pěvecký sbor Sluníčko + jednotlivá vystoupení 1x týdně Mgr. Golombek 

Florbal 1x týdně  Mgr. Franc 

Hra na kytaru 1x týdně Mgr. Franc 

Německý jazyk 1x týdně pí. Mikšovská 

Rybářský kroužek 1x týdně Mgr. Kroupa 

Náboženství 1x týdně pí. Jendrušáková 
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Šachy 2x týdně 
p. Rolínek,  

p. Rolinek 

Karate 2x týdně Mgr. Stojčev 

Atletický oddíl 2x týdně p. Šulista 

Fotbalový kroužek – TJ Hraničář Horní Stropnice, 

přípravka 
1x týdně p. Szypula 

Fotbalový kroužek – TJ Hraničář Horní Stropnice, 

mladší žáci 
2x týdně 

p.Maršálek  

p. Szypula 

Fotbalový kroužek – TJ Hraničář Horní Stropnice, 

mladší žáci 
2x týdně 

p. Šulista,  

p. Haňur  

Myslivecký kroužek – Kamarádi Zeleného údolí 1x týdně p. Kotrč  

Hasičský kroužek  2x týdně 

pí. Kusáková, 

sl. Vondráčková, 

 p. Šafránek 

 

 Atletický oddíl – pravidelná soutěž Dětská atletická liga. 

 Družstvo starší a mladší přípravky – pořádání jednotlivých turnajů v kopané systém 4 + 1. 

 Turnaje v sálové kopané pro kategorie mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci. 

 Zimní soustředění fotbalové přípravky, mladších žáků a straších žáků v Rapšachu. 

 Družstvo starší přípravky v Okresním přeboru Českobudějovicka – kopaná.  

 Družstvo mladších žáků 4. místo v Okresním přeboru Českobudějovicka - kopaná. 

 Družstvo starších žáků 5. místo v Okresním přeboru Českobudějovicka - kopaná. 

 Družstvo starších žáků – okrskové soutěže. 

 Družstva mladších žáků – okrskové soutěže. 

 Letní soustředění hasičů. 

 Přebor škol – ZŠ a MŠ Horní Stropnice B – 4. místo. 

 Stropnické šachování. 

 Soustředění pěveckého sboru Sluníčko a kroužku tance v Třeboni. 

 Myslivecká soutěž k MDD. 

 Rybářská soutěž k MDD. 

 

IV. Jednorázové aktivity pro žáky 

 

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 

 

V. Ostatní akce v oblasti prevence SPJ 

 

Povedlo se: 

 Vánoční turnaj ve stolním tenisu žáků druhého stupně. 

 Mezitřídní turnaje ve vybíjené. 
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 Odznak všestrannosti olympijských nadějí – průběžně. 

 Plnění celostátní výzvy Hejtmanův pohár -28. místo v rámci ČR. 

 Olympijský den – T-Mobile Olympijský běh 20. 6. 2018. 

 

 
 

VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 

Na základě rozvahy personálního rozvoje pedagogických pracovníků došlo v průběhu 

školního roku 2017/2018 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 ředitelů ZŠ – I. 

informace k projektu 

„budování kapacit pro rozvoj 

škol II“ - MAP pro ORP TS 

3 hodiny 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Setkání ředitelů ZŠ – II. 

informace k projektu 

„budování kapacit pro rozvoj 

škol II“ - MAP pro ORP TS 

1 hodina 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Šablony II. 
strategický rámec MAP pro 

ORP TS 
4 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Výjezd ředitelů, zřizovatelů 

s učitelů - pracovní setkání 
příklady dobré praxe 2 dny  

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Novinky v právních předpisech 

škol 

 od 1. 1. 2018 

seminář vedoucích 

pracovníků pro ZV 
8 hodiny 

NIDV České 

Budějovice 
0,- 

Aktuální novely právních předpisů 

 od 1. 1. 2018 

seminář vedoucích 

pracovníků pro ZV 
3 hodiny 

Pavel Zeman, 

Jindřichův Hradec 
500,- 

GDPR pro ŘŠ ochrana osobních údajů 5 hodin 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

GDPR srozumitelně a prakticky ochrana osobních údajů 6 hodin 
NIDV České 

Budějovice 
0,- 

Kompetence zřizovatele a ŘŠ 
seminář vedoucích 

pracovníků 
4 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Financování regionálního školství - 

I. 

seminář vedoucích 

pracovníků 
3 hodiny 

KÚ – JK - OŠMT 

České Budějovice 
0,- 

Financování regionálního školství - 

II. 

seminář vedoucích 

pracovníků 
3 hodiny 

KÚ – JK - OŠMT 

České Budějovice 
0,- 

Datové schránky v praxi škol efektivní komunikace s úřady 6 hodin 
Agentura vzdělávání 

dospělých, Olomouc 
1 200,- 

GDPR pro pracovníky orgánů 

veřejné správy 
ochrana osobních údajů 5 hodin 

Vzdělávací centrum 

ČR České Budějovice 
1 400,- 

Spisová a archivní služba ochrana osobních údajů 6 hodin 
Vzdělávací centrum 

ČR České Budějovice 
1 200,- 

Změna financování regionálního 

školství pro MŠ, ZŠ a ŠD 

seminář vedoucích 

pracovníků 
4 hodiny MŠMT Praha 0,- 
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b) Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti cizích jazyků 

 

Název akce  
Tematické 

zaměření 

Časový 

rozsah 

Školící 

instituce 

Náklady 

školy 

Intenzivní kurz Aj na úrovni C1 kurz Aj (OP VVV) 60 hodin 

Akcent 

International 

House, Praha 

16 700,- 

Průvodní jazykově metodický 

seminář pro lektorky – BIG ATCZ5 

metodika výuky Nj v 

PŠV 
3 dny 

ZDVPP a SSŠ 

České Budějovice 
0,- 

 

 

c) Vzdělávání výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, metodika 

pro EVVO 

 

Název akce  
Tematické 

zaměření 

Časový 

rozsah 
Školící instituce 

Náklady 

školy 

Výchovné poradenství 
doplňkové 

pedagogické studium 

2. + 3. 

semestr 
PF JČU České Budějovice 12 000,- 

Setkání ŠMPPJ 
aktuální informace 

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

Setkání VP - I. 
spolupráce PPP a ZŠ 

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

Setkání VP - II. 
spolupráce PPP a ZŠ 

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

Seminář – projekt Tajný život 

města 
metodika EVVO 2 dny 

Tereza, vzdělávací centrum, z. 

ú., Praha 
0,- 

Podmínky života metodika EVVO 5 hodin PF JÚ České Budějovice  0,- 

Voda v krajině – Voda zblízka metodika EVVO 2 hodiny KÚ JK České Budějovice  0,- 

Setkání k projektu EduForum I. metodika EVVO 6 hodin PF JÚ České Budějovice  0,- 

Setkání k projektu EduForum II. metodika EVVO 6 hodin PF JÚ České Budějovice  0,- 

 

 

 

c) Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve 

specializaci, kterou vyučují 

 

Název akce  
Tematické 

zaměření 

Časový 

rozsah 
Školící instituce 

Náklady 

školy 

Učitelství matematiky pro II. 

stupeň ZŠ 

studium v programu 

celoživotního 

vzdělávání 

2. ročník  PF JU České Budějovice 0,- 

Učitelství český jazyk a literatura 

a dějepis pro II. stupeň ZŠ 

navazující magisterský 

program 
3. ročník 

PF Univerzity Hradec 

Králové 
0,- 

Učitelství pro I. stupeň ZŠ 

studium v programu 

celoživotního 

vzdělávání 

200 hodin PF JU České Budějovice 0,- 

Ochrana člověka za běžných rizik 

a mimořádných událostí 
metodika POKOS 7 hodin HZS Jihočeského kraje  0,- 

Inspirace pro zkvalitňování 

výuky matematiky a přírodovědy 
metodika M a Přv     6 hodiny ČŠI Praha   0,- 

Inspirace pro zkvalitňování 

výuky přírodovědných předmětů 

a matematiky 

metodika M     6 hodiny ČŠI Praha   0,- 

Programování v jazyce Scratch 

2.0 

rozvoj informatického 

myšlení 
    1 den Prof. RNDr. Ivan Kalaš   0,- 

Základní kurz školního lyžování 
metodika výuky 

lyžování 
5 dní 

BP SPORT, České 

Budějovice 
3 580,- 
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Seminář BESIP pro pedagogy JK 
metodika výuky 

dopravní výchovy 
4 hodiny KÚ JK, České Budějovice 0,- 

Mentoring I. - BIG ATCZ5 

spolupráce v oblasti 

vzdělávání 

v přeshraničním regionu 

6 hodin 
ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
0,- 

Mentoring II. - BIG ATCZ5 

spolupráce v oblasti 

vzdělávání 

v přeshraničním regionu 

6 hodin 
ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
0,- 

Mentoring III. – BIG ATCZ5 

spolupráce v oblasti 

vzdělávání 

v přeshraničním regionu 

6 hodin 
ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
0,- 

Mentoring IV. – BIG ATCZ5 

spolupráce v oblasti 

vzdělávání 

v přeshraničním regionu 

6 hodin 
ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
0,- 

Exkurze ve Wienerkinderfreunde 

– 

 BIG ATCZ5 

spolupráce v oblasti 

vzdělávání 

v přeshraničním regionu 

7 hodin 
ZDVPP a SSŠ České 

Budějovice 
0,- 

Pedagogická diagnostika – BIG 

ATCZ5 

problematika dětí s SVP 

v MŠ 
8 hodin NIDV České Budějovice 0,- 

Pražský hrad s průvodcem  vzdělávací exkurze  6 hodin 
MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 

Prohlídka památek UNESCO a 

muzejních expozic v Třebíči 
 vzdělávací exkurze  6 hodin MKS Třebíč 0,- 

Prohlídka památek UNESCO a 

muzejních expozic v Třebíči 
 vzdělávací exkurze  6 hodin MKS Třebíč 0,- 

Tenkrát v roce 1968 metodika výuky D 8 hodin NIDV České Budějovice 200,- 

Jak vyučovat o holokaustu metodika výuky D 3 dny Památník Terezín 0,- 

Letní škola historie metodika výuky D 40 hodin UK Praha 2 300,- 

Pomalé pracovní tempo a 

možnost jeho rozvoje 

problematika speciální 

pedagogiky 
5 hodin Ing. Iva Štenglová, Srubec 1 290,- 

Setkání pracovníků MŠ I. 
problematika dětí s SVP 

v MŠ 
6 hodiny 

PPP 

 České Budějovice 
0,- 

Setkání pracovníků MŠ II. 
problematika dětí s SVP 

v MŠ 
6 hodiny 

PPP 

 České Budějovice 
0,- 

Implementace inkluze do škol inkluze (OP VVV) 16 hodin ITveSkole.cz, Praha 3 333,- 

Implementace inkluze do škol inkluze (OP VVV) 16 hodin ITveSkole.cz, Praha 3 333,- 

Implementace inkluze do škol inkluze (OP VVV) 16 hodin ITveSkole.cz, Praha 3 333,- 

Implementace inkluze do škol inkluze (OP VVV) 16 hodin ITveSkole.cz, Praha 3 333,- 

Implementace inkluze do škol inkluze (OP VVV) 16 hodin ITveSkole.cz, Praha 3 333,- 

Implementace inkluze do škol inkluze (OP VVV) 16 hodin ITveSkole.cz, Praha 3 333,- 

Inkluze v praxi – výukové 

strategie se žáky a se třídou 
inkluze (OP VVV) 2 dny NIDV České Budějovice 1 780,- 

Inkluze v praxi – výukové 

strategie se žáky a se třídou 
inkluze (OP VVV) 2 dny NIDV České Budějovice 1 780,- 

Inkluze v praxi – výukové 

strategie se žáky a se třídou 
inkluze (OP VVV) 2 dny NIDV České Budějovice 1 780,- 

Inkluze v praxi – výukové 

strategie se žáky a se třídou 
inkluze (OP VVV) 2 dny NIDV České Budějovice 1 780,- 

Inkluze v praxi – výukové 

strategie se žáky a se třídou 
inkluze (OP VVV) 2 dny NIDV České Budějovice 1 780,- 

Inkluze v praxi – výukové 

strategie se žáky a se třídou 
inkluze (OP VVV) 2 dny NIDV České Budějovice 1 780,- 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ a ZŠ 

diagnostické metody 

v PŠV a ZV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ a ZŠ 

diagnostické metody 

v PŠV a ZV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ a ZŠ 

diagnostické metody 

v PŠV a ZV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 
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d) Vzdělávání pracovníků vedoucí k prohloubení jejich odbornosti (mimo oblast DVPP) 

 

Název akce 
Tematické 

zaměření 

Časový 

rozsah 
Školící instituce Cena 

Seminář k novinkám aplikace Mzdy 

32.03 
PaM 4 hodin Vema, a.s., Brno 1 300,- 

Setkání uživatelů VEMA PaM  4 hodiny Vema, a.s., Brno 0,- 

Roční zúčtování daně z příjmu 

fyzických osob 
PaM 4 hodin 

Pavel Zeman, 

Jindřichův Hradec 
500,- 

Účetní závěrka PO PaM 6 hodin 
Vzdělávací centrum ČR 

České Budějovice 
1 200,- 

Tradiční školení uživatelů 2018 KEO - PaM 5 hodin 
Alis, spol. s r.o., 

Česká Lípa 
2 100,- 

Účetnictví obcí a PO zřízených ÚSC PaM  6 hodin 
Vzdělávací centrum ČR 

České Budějovice 
1 200,- 

Chůva pro děti do zahájení PŠD 
profesní kvalifikace 

 (OP VVV) 
e-learning 

Počítačová služba s. r. o., 

Olomouc 
5 980,- 

 

 

 

 

 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ a ZŠ 

diagnostické metody 

v PŠV a ZV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ a ZŠ 

diagnostické metody 

v PŠV a ZV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ a ZŠ 

diagnostické metody 

v PŠV a ZV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ a ZŠ 

diagnostické metody 

v PŠV a ZV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 

Komunikace s žákem 

s nežádoucími projevy chování 

v MŠ 

diagnostické metody 

v PŠV 
8 hodin Remízka z. s., Netolice 0,- 

Rozvoj čtenářské gramotnosti metodika výuky Čj 6 hodin Remízka z. s., Netolice 1 800,- 

Jak přistupovat k dětem 

s vývojovými poruchami řeči a 

logopedickými vadami 

logopedická konference  1 den 
Vzdělávání pro školy i 

rodiny - Praha 

             

1 690,- 

Primární logopedická prevence logopedický kurz 60 hodin 
Asociace logopedů ve 

školství, Měcholupy 
             0,- 

První kroky s Fredem 

metodika využití 

programového vybavení 

ve výuce 

e-learning Nakladatelství Fraus, Plzeň 0,- 

Fred III – testování ve výuce 

metodika využití 

programového vybavení 

ve výuce 

e-learning Nakladatelství Fraus, Plzeň 0,- 

Šablony II. 
strategický rámec MAP 

pro ORP TS 
4 hodiny 

MAS Sdružení Růže, 

Borovany 
0,- 
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VIII. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 

 

Ve školním roce 2017/18 byly na naší škole zavedeny tyto nepovinné předměty: 

 

Nepovinné předměty Rozsah den/hodiny Vedoucí 

Sborový zpěv 2. - 9. ročník Úterý 15
20

 – 16
50

 p. Golombek 

Náboženství Středa 14
00

 – 15
00

 s. Jendrušáková 

 

 

Dále úspěšně pracovaly následující zájmové kroužky vedené našimi učiteli: 

 

Zájmové útvary ZŠ a MŠ Rozsah den/hodiny Vedoucí 

Německý jazyk Pondělí 13
00

 – 13
45

  pí. Mikšovská 

Novinářský kroužek Pondělí 14
00

 – 15
00

 sl. Mášová 

Tajný život města Pondělí 14
00

 – 15
00

 pí. Balášová 

Výtvarný kroužek Středa 13
00

 – 15
00

 pí. Dušková 

Florbal Středa 14
00

 – 15
00

 p. Franc 

Pěvecký kroužek Berušky Čtvrtek 13
00

 – 13
45

 pí. Rosecká 

 

 

Naši žáci se ve školním roce 2017/2018 zúčastnili opět řady tradičních soutěží a aktivit, 

které jim naši učitelé připravili a zorganizovali. 

 

Školní kolo soutěže „Matematický klokan 2018“ pro žáky z 2. – 9. ročníku proběhlo pod 

vedením p. Měchury, p. Golombka, p. Drbouta a p. Kroupy. Nejlepším řešitelem na škole byl v 

kategorii Cvrček pro 2. a 3. ročník Jan Boháč ze II. třídy, v kategorii Klokánek byla první 

Anežka Morongová z V. třídy, v kategorii Benjamín pak Patrik Mikl ze VII. třídy a v kategorii 

Kadet měl nejvyšší počet bodů Zakucia Ondřej ze  třídy deváté. 

Školního kola matematické soutěže „Pythagoriáda 2017/18“ se pod vedením p. 

Golombka zúčastnilo celkem 17 žáků z 5., 6. a 8. ročníku. Vítězi školních kol se stali v této 

soutěži žáci Morongová Anežka z V. třídy, Matěj Červ ze VI. třídy, Patrik Mikl ze sedmého 

ročníku a z VIII. třídy se zúčastnil také žák Jan Charvát, postupem a účastí v okresním kole se 

zapsala Anežka Morongová z pátého ročníku. 

 

Výsledkem 25. ročníku přírodovědné soutěže „Memoriál RNDr. Kučery - Znáš 

Novohradsko?“ byla účast a několik pěkných úspěchů našich soutěžících. 

 V pořadí jednotlivců kategorie nejmladších žáků jsme byli opět úspěšní a naši žáci 

obsadili tyto vítězné stupně: Vojtěch Smirnov první, Jana Šabatková třetí a Anežka 

Morongová obsadila šesté místo. Pro naši školu to znamenalo celkově 2. místo v kategorii 

čtvrtých a pátých ročníků. 
 

 Přípravu dětí na tuto soutěž provedla paní učitelka Balášová, která tradičně 

organizuje všechny přírodovědné soutěže. V další soutěži „Rybářská olympiáda Střední 

rybářské školy ve Vodňanech 2017/2018“ zvítězil ve školním kole žák Lukáš Blaho ze VII. 

třídy, avšak do dalšího kola již nepostoupil. 

Na škole proběhlo pod vedením p. učitele Kroupy rovněž školní kolo nepostupové soutěže 

„Rybářské vědomosti“, kterého se zúčastnili celkem 3 žáci ze 8. a 9. ročníku.  
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V prosinci 2017 proběhlo také školní kolo předmětové olympiády pro žáky 8. a 9. ročníku 

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

Hokrová. Vítězem školního kola s nárokem na postup do dalšího kola soutěže se stala žákyně 

VIII. třídy Alžběta Mülerová. 

 

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 

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

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

kategoriích – zpěv, recitace a výtvarná výchova.  
Garant pěvecké soutěže – paní učitelka Rosecká – připravil do soutěže tým 19 žáků, 

z nichž do oblastního kola v Horní Stropnici postoupilo 7 žáků.  

Paní učitelka Hokrová - organizátor recitační soutěže - připravila do soutěže tým 43 

žáků, z nichž do oblastního kola v Malontech postoupilo 6 žáků. 

 Garant výtvarné soutěže – pí. učitelka Dušková – připravila ve spolupráci s pí. učitelkou 

Míškovou výběr žákovských prací soutěžících školního kola na téma „Hmyz“, z nichž 

nejúspěšnější žákyně Tereza Mrázová z III. třídy byla ohodnocena uměleckou porotou v Nových 

Hradech 

Přehlídky vítězů soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ se v divadelním sálu na zámku 

v Nových Hradech pak zúčastnily ve svých kategoriích Lucie Kubíčková ze II. třídy, Tereza 

Mrázová z 3. ročníku, Jana Šabatková ze IV. třídy, Jan Němec z třídy šesté, Eva Wagnerová 

ze VII. třídy a také osmého ročníku žákyně Kristýna Maršálková a Alexandra Kotrčová. 

Odměnou jim byl dárkový poukaz do wellness hotelu v Nových Hradech. 

 

 V oblasti sportovních aktivit ve školním roce 2017/2018 změřili žáci svou sportovní 

zdatnost tradičně pod patronací p. učitele Drbouta v soutěži „T-Mobile Olympijský běh“. 

 

Stejně jako minulý školní rok garant výtvarných soutěží – sl. učitelka Mášová ve 

spolupráci pí. učitelkou Duškovou a p. učitelem Měchurou – připravila úspěšný výběr 44 

žákovských prací pro soutěž „Mladý módní návrhář 2018“ v Třeboni. Na vyhlášení výsledků a 

převzetí zvláštního ocenění ve své kategorií byla pozvána žákyně Alexandra Kotrčová z VIII. 

třídy.  

 

Stejně tak jako v minulých letech byli i v tomto školním roce děvčata a chlapci z 6. a 9. 

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

dospívání a reprodukčním zdraví pod názvem „Čas proměn“. 

Kromě této aktivity byly realizovány pí. učitelkou Balášovou v rámci výchovy ke zdraví 

výukové programy tzv. „Zdravé 5“ pro žáky IV. a V. třídy pod názvem „Škola zdravé 5“ a dále 

„Párty se zdravou 5“ pro VIII. a IX. třídu s výukovým programem o zdravé výživě s vlastní 

přípravou zdravé svačiny. Žáci 7. a 8. ročníku také absolvovali preventivní hodinu na téma „Než 

užiješ alkohol, užij svůj mozek“ a prvňáci měli svou preventivní hodinu na téma „Veselé 

zoubky“ o správném čištění chrupu. 

 V souladu se ŠVP Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice proběhl na naší 

škole v únoru 2018 lyžařský výcvik pro celkem 11 žáků 7. ročníku. Celá akce proběhla za 

dobrých sněhových podmínek v pěti výcvikových dnech pod vedením lyžařských instruktorů  

p. učitele France a p. učitele Drbouta. 

Samotná výuka byla zahájena v prostoru běžeckých stop v okolí Horní Stropnice. Další 

zdokonalování pak probíhalo tradičně v okolí Hojné Vody, kam účastníky dopravoval mikrobus 

soukromého autodopravce. Zde byly využity připravené běžecké stopy lyžařského běžeckého 
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areálu Hojná Voda v okolí hory Vysoká, Kuní hory a osad Hojná Voda a Staré Hutě, které 

připravuje a udržuje ve spolupráci s Obcí Horní Stropnice pan Luboš Šulista. Na závěr byl 

uspořádán závod účastníků kurzu.  

 

 Plavecký výcvik pro 30 žáků ze třetí a čtvrté třídy probíhal ve 20 lekcích od 5. března 

2018 do 21. května 2018 v plaveckém bazénu ZŠ Borovany pod vedením p. učitele France a  

pí. učitelky Duškové.  

 

Tradičně pojatý Den Země se uskutečnil ve dnech 30. 4. a 2. května 2018. Dne 30. 

května se uskutečnilo projektové dopoledne „Osadníci“. V první části dopoledne žáci odebírali 

vzorky půdy a vody z určených lokalit v okolí školy, mladší žáci řešili šifry a získávali tak indicie 

pro druhou část programu. V druhé části dopoledne věkově smíšená družstva určovala vlastnosti 

odebrané půdy a vody, rozdělávala oheň na čas, filtrovala znečištěnou vodu, lovila oštěpem 

„divočáka“ a absolvovala stanoviště s poskytováním první pomoci. Všechny dovednosti a indicie 

žáci využili v závěrečném rozhodování o tom, jak by se zachovali jako osadníci, kde by pěstovali 

obilí, kde chovali hospodářská zvířata, kde si postaví domy a jaké druhy výrob jsou možné 

zrealizovat z přístupných zdrojů. 

Na brigádě žáci pomáhali stahovat klest v prostoru Nová silnice – studánka, kde také 

vybraná skupina žáků z různých tříd sázela nové stromky – založili tak „školní lesík“ Další 

skupiny stahovaly klest v prostoru lesa v Terčině údolí. Děti se skutečně snažily a odvedly kus 

práce. Žáci z Rychnova již tradičně pracovali ve své obci pod vedením osadního výboru. 

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

Pro další rozvoj EVVO se v roce ve školním roce 2017/2018 podařilo rovněž využít 

nabídky výchovně vzdělávacích programů pro žáky, které byly zajišťovány středisky ekologické 

výchovy. 

V případě CEGV Cassiopeia se jednalo o následující výchovně vzdělávací programy: 

 Poznáváme zvířata (I. a II. třída), 

 Cesta kolem světa (III. třída). 

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. 

V rámci EVVO projektu „Tajný život města” (Tereza - vzdělávací centrum, Praha) 

mapovali žáci biodiverzitu rostlin, pracovali s aplikací PL@ntNet v rámci badatelských aktivit 

v přírodopisu. V projektu je zapojeno celkem 50 škol z České republiky a 50 škol ze Slovenska. 

Připravili jsme hledačku po Horní Stropnici a jako odměnu návrhy na 4 výlety do okolí. V rámci 

činnosti kroužku TŽM jsme realizovali 5 nedělních turistických vycházek s průměrnou délkou 

trasy 13 km. 

Kromě toho v rámci tzv. Recyklohraní škola trvale realizuje ve spolupráci se společností 

Asekol zpětný odběr baterií a v tomto školním roce to představovala odevzdaná bedna baterií a 

realizován jeden svoz elektroodpadu. Úspěšně nadále pokračoval v recyklačním sběru a třídění 

odpadu ve škole „Ekotým“ čtyř žákyň VII. třídy, který se staral o využívání košů na tříděný 

odpad. 

V květnu 2018 bylo zažádáno o finanční podporu JK při zajištění exkurze do 

kompostárny  Jarošovice. 

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. 
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Nejméně 4 hodiny podle metodického doporučení absolvovaly VII. a VIII. třída v rámci 

volitelných předmětů Ekologický seminář a Seminář z přírodovědných předmětů. 

Další aktivitou EVVO pak byla soutěž „Hraj o Zemi“, při které VII. a VIII. třída využívala 

v hodinách Ekologického semináře a Semináře z přírodovědných předmětů portál Hraj o Zemi a 

zúčastnění žáci prošli všemi 10 koly hry, včetně e-learningu.  

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 2017/2018 v předmětech 

Ekologický seminář v sedmém ročníku a Seminář z přírodovědných předmětů v ročníku osmém.  

 

Z hlediska krizového řízení a řešení mimořádných situací byla jistě zajímavá návštěva 

Záchranného hasičského sboru v Českých Budějovicích žáků z 6. - 8. ročníku, rovněž 

prohlídka dispečinku záchranné stanice v Českých Budějovicích žáky VII. a VIII. třídy. 

Zájmová umělecká činnost dětí z naší školy pokračovala nadále ve školním roce 

2017/2018 zkouškami dětského pěveckého sboru Sluníčko, vedeného p. učitelem Golombkem, a 

společnou přípravou na pravidelná vystoupení a koncerty, které proběhly v průběhu tohoto 

školního roku. Hned první vystoupení bylo při slavnostním zahájení setkání bývalých 

zaměstnanců školy u příležitosti „40 let otevření nové budovy školy v Horní Stropnici“. Dále to 

bylo koledování pod vánočním stromem v Horní Stropnici, vystoupení při mikulášské nadílce 

pro OV Rychnov u Nových Hradů, vystoupení pro důchodce na vánočním setkání v Horní 

Stropnici organizované Vincenckým společenstvím, vánoční koncert s Novohradským 

smíšeným sborem v kostele sv. Mikuláše v Horní Stropnici, vystoupení pro seniory k svátku 

matek ve Stropnické hospodě organizované Vincenckým společenstvím, vystoupení při 

zahájení finálového setkání soutěže Zvonek z Novohradských hor v Nových Hradech a 

závěrečná přehlídka pěvecké činnosti za školní rok 2017/2018 pro rodiče a veřejnost – VI. ročník 

„Zpívání na schodech“. V závěru školního roku se v Třeboni uskutečnilo tradičně pěvecké 

soustředění členů sboru pod názvem „Cesta kolem Světa“.    
Členem sboru Sluníčko bylo ve školním roce 2017/2018 celkem 13 žáků naší školy. 

 

Další významná aktivita byla nabídnuta žákům naší školy v oblasti rozvoje hudební kultury 

obnovením činnosti pěveckého kroužku Berušky pro 1. - 3. ročník, který pod vedením pí. 

učitelky Rosecké nacvičoval své vystoupení pro veřejnost v prosinci 2018 v rámci vánočního 

setkání seniorů ve Stropnické hospodě. 

 

Školní družina rovněž přispěla krátkým kulturním vystoupením na vítání občánků pro 

OÚ Horní Stropnice a stejně jako loni připravila dárky pro setkání důchodců u příležitosti 

vánočních i velikonočních svátků. 

 

V rámci rozvoje dopravní výchovy v systému BESIP za podpory Jihočeského kraje 

projektu „Bezpečně do školy i ze školy“ obdrželi všichni prvňáci na začátku školního roku 

kufřík s bezpečnostními prvky. 

 

 Výtvarný program připravený třídními učiteli pro žáky z první až třetí třídy s tematikou 

velikonočního tvoření byl přínosem pro rozvoj estetické a tvůrčí výchovy. 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 1 976,- Kč ve prospěch 



 

 22  

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

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.  

 

 Ve školním roce 2017/2018 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. 

 Během školního roku byla MŠ doplňována průběžně metodickými materiály, didaktickými 

pomůckami, hračkami a výtvarným materiálem vždy dle aktuálních potřeb a finančních možností. 

V rámci polytechnické výchovy byla školka vybavena rovněž dětskými stavebnicemi. 

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 

2018.  

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. Začátkem roku 2018 byly v MŠ realizovány výchovné 

programy „Odpoledne plné her pro rodiče s dětmi“ a skupinové soutěžení „Puzzliáda“, 

v březnu pak „Veselé počítání“, následovaly „Bramborové hrátky“ a tvořivá dílna „Kdybych 

byl kouzelníkem“ pro II. třídu. 

Na začátku prosince přišli do mateřské školy členové občanského sdružení Maňásek 

převlečení za Mikuláše, anděla a čerty. S dětmi si popovídali o jejich chování, společně si 

zazpívali a nakonec dostaly děti malý balíček. Jako každoročně byla i tento rok v měsíci květnu 

uskutečněna besídka pro rodiče k příležitosti Dnu matek.  

  V rámci činnosti dětí v MŠ se jako velice úspěšné ukazují pravidelné pořádání vánočních 

besídek a vystoupení v Domově seniorů Dobrá Voda a pro rodiče, dětské karnevaly, oslavy MDD, 

Mikulášská nadílka a malování i Masopustní veselice či vystoupení ke Dni matek. Děti rovněž 

tradičně přispívají svými výrobky na výstavy vánoční a velikonoční v informačním centru obce.  

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

CZ5“ se děti z II. třídy MŠ po celý rok 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 období Vánoc a Velikonoc. Díky tomuto projektu pak mohly děti z II. třídy MŠ 

navštívit v měsíci květnu 2018 motorický park v Hirschenwies. 

Významnou akcí byla účast v umělecké soutěži „Zvonek z Novohradských hor“, kde 

proběhly přehlídka dětských recitátorů MŠ v Nových Hradech, přehlídka mateřských škol 

v oboru zpěv v aule Základní školy Horní Stropnice a přehlídka výtvarných prací 

v mateřské škola v Benešově nad Černou. Zúčastněné děti z finálového setkání byly odměněny 

pobytem ve wellness hotelu v Nových Hradech.  

 V rámci spolupráce s místní knihovnou se zúčastnily děti připraveného programu v Místní 

knihovně v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti předškolních dětí. Na těchto akcích se v tomto 

školním roce podílely paní učitelky Mikšovská, Farrell a Vaněčková.  

V měsících prosinci 2018 a květnu 2018 vystupovaly vybrané děti z II. třídy MŠ pod 

vedením pí. učitelky Mikšovské na akcích pořádaných pro seniory v místní Stropnické 

hospodě. Zde děti předvedly seniorům písničky, básničky a tanečky, které se naučily v MŠ během 

roku. 

Během školního roku proběhlo v mateřské škole pět výchovných dnů, zaměřených na 

barvy: „Červený den“, „Modrý den“, „Bílý den“, „Žlutý den“ a „Zelený den“. Vždy v tento 

den si děti do mateřské školy mohly donést svou oblíbenou hračku, či oblíbené oblečení v barvě 

konkrétního dne. Pedagožky připravily pro děti výchovný program spojený s danou barvou. Děti 
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používaly různé výtvarné techniky, používaly netradiční materiály k tvoření, hrály pohádky, atd… 

Vše bylo vždy spojené s konkrétní barvou toho daného dne. 

V průběhu roku děti z mateřské školy vyrazily na exkurzi za zvířátky po okolních 

pastvinách, do hasičské zbrojnice SDH Horní Stropnice, kde si děti prohlédly výzbroj a výstroj, 

mohly si zastříkat stříkačkou a obhlédnout hasičská auta. V říjnu vyrazila II. třída MŠ spolu KG 

Harbach do místní Sýpky – muzea Novohradska. V listopadu děti besedovaly s myslivci, 

v dubnu si připomněly Den Země, stejně jako loni se projely po místní železniční trati BSD a 

v červnu se zúčastnili všichni společně „Zahradní slavnosti“. 

I v tomto školním roce mohly děti v odpoledních hodinách navštěvovat kroužek 

anglického jazyka pí. Kotrčové pod záštitou organizace Watsenglish.  

 

Ve škole proběhla také řada kulturních akcí pro žáky. Vedle vánočních a závěrečných 

koncertů žáků ZUŠ pro předškolní, školní děti i veřejnost to byly hudební pořady pro děti z MŠ a 

žáky 1. – 3. ročníku ZŠ „Pojďte s námi do pohádky“, „Ferda a adventní kalendář“, „Písničky 

s klíčem“ a rovněž hudební pořad pro 4. - 9. ročník „Saxofon v populární hudbě XX. století“. 

 Kromě toho žáci shlédli literárně divadelní pořady pro I. stupeň „Z Devatera pohádek“, 

pro II. stupeň „Fenomén Karel Čapek“ a v rámci rozvoje filmové kultury byla pro žáky 2. – 5. 

ročníku připravena beseda o animovaném filmu spolu s besedou o filmových žánrech pro II. 

stupeň. 

Čtvrtý a pátý ročník absolvoval vzdělávací program Jihočeského divadla v Českých 

Budějovicích „Nadabuj svůj animák“ a stejně tak IV. třída navštívila pod vedením p. učitele 

France Jihočeské muzeum s výukovým programem „Pravěcí lovci a sběrači“. Rovněž osmáci 

spolu s deváťáky zde shlédli výukový program „Mizérie Velké války“ spolu se svými 

vyučujícími dějepisu p. Balášem a sl. Mášovou. Velmi zaujal žáky 5. – 9. ročníku vzdělávací 

pořad „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Všichni žáci školy pak viděli výukový program 

„Houby“. 

První, druhý a třetí ročník odcestoval do Českého Krumlova, aby zde shlédl pod vedením 

třídních učitelů pí. Rosecké, p. Měchury a pí. Duškové výukový program „Kláštery v Českém 

Krumlově. 

Zájemci o kulturu z řad žáků školy i pedagogických pracovníků navštívili rovněž  

s p. Golombkem a sl. Mášovou představení Jihočeského divadla v Českých Budějovicích – 

muzikál „Kronikáři“ a jako další divadelní scénu - Národní divadlo v Praze – muzikál 

„V rytmu swingu buší srdce mé“. 

 

Celoročně byla v provozu školní žákovská knihovna pod vedením sl. Káplové. 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. učitelky Hokrová a po jejím odchodu 

převzala její úlohu knihovnice sl. Káplová. V současné době je do jeho činnosti nadále zapojeno 

okolo 55 dětí naší školy. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy vyvíjeli v průběhu školního roku 2017/2018 i další aktivity. 

Například paní učitelka Smirnovová a pí. Dušková společně s p. Měchurou přispívaly k výzdobě 

školních chodeb výtvarnými pracemi žáků.  

 

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. 

V rámci mimoškolní zájmové činnosti organizované ZUŠ Trhové Sviny žákyně 

Alexandra Kotrčová spolu Kristýnou Maršálkovou z 8. ročníku a Evou Wagnerovou ze VII. 
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třídy získaly v okresním kole v komorním zpěvu 1. cenu za pěvecké trio a  Eva Wagnerová 

navíc 2. místo v pěvecké duo. 

  

V rámci 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. 

 

S cílem rozšířit své poznání se i další žáci zúčastnili mimo akce EVVO a výjezdů za 

kulturou řady dalších exkurzí a mimoškolních akcí.  

Kromě pobytů v přírodě pod vedením třídních učitelů na začátku a konci školního roku si 

např. výběr žáků z obou stupňů základní školy pod vedením pí. učitelek pí. Hokrové, pí. 

Smirnovové, sl. Mášové a p. učitele Drbouta navštívil „Adventní Linz“, 6. ročník si prohlédl s p. 

učitelem Kroupou planetárium v Českých Budějovicích, pátá třída absolvovala v rámci výtvarné 

výchovy v Českých Budějovicích se sl. učitelkou Mášovou výukový program „Lidské stopy“. 

Devátý ročník se v rámci volby povolání zúčastnil rovněž s pí. učitelkou Hokrovou „Burzy škol“ 

v Třeboni a zájemci o bruslení spolu s vyučujícími p. Drboutem, p. Francem a sl. Mášovou 

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

 

V závěru školního roku pořádaly třídy mimo exkurzí i několik školních výletů.  

Ze základní školy si první, druhá a třetí třída společně navštívily Sladovnu v Písku, 

čtvrtá třída v rámci školního výletu aktivně prožila den v Království lesa na Kramolíně u Lipna 

nad Vltavou a pátá třída si turisticky si prohlédla Pražský hrad a historické centrum Prahy. 

Žáci z VI. třídy putovali do Hluboké nad Vltavou, žáci sedmého ročníku jeli na kolech do 

Slepičích hor a zpět, žáci 8. ročníku absolvovali tradiční výlet na Karlštejn a žáci deváté třídy 

se realizovali při aktivitách v outdoorovém centru u Slověnického mlýnu. 

Jako poslední mimoškolní akce ve školním roce 2017/2018 byl pro žáky celé školy 

povolen jednodenní pobyt v přírodě Novohradska. 

 

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“, kde žákyně 

V. třídy Adéla Rolinková získala 2. místo. 

Ve své činnosti pokračoval rovněž šachový kroužek pod vedením p. Mgr. Vilibalda 

Rolínka. Do projektu „Šachy do škol“, účasti v měsíčních klubových turnajích, stejně jako 

oblastního i krajského kola Českobudějovicka či dalších šachových turnajů typu Grand Prix se 

zapojilo i tento školní rok 12 šachistů z naší školy. V Krajském přeboru v rapid šachu se stala 

přebornicí Jihočeského kraje 2018 v kategorii dívek do 14 let žákyně Lucie Rolinková ze VII. 

třídy s postupem na Mistrovsví ČR v rapid šachu a žákyně V. třídy Adéla Rolinková byla ve 

stejné soutěži v kategorii dívek do 12 let třetí. 

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 se 12 žáky naší školy pod vedením p. Radka Kotrče. 
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Úspěchem je tu 1. místo žáka V. třídy Vojtěch Smirnova v soutěži Zlatá srnčí trofej ze 

soutěžního kola v Nových Hradech. 

 

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 2017/2018. 

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

činnost organizuje pro žáky naší školy trenér TJ Karate Sokol Horní Stropnice 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 Maršálek a p. Josef Dvořák. Tímto sportem stejně jako florbalem se trvale 

zabývá řada žáků naší školy. 

Vůdce skautského oddílu „Kometa“ s kvalifikací vedoucího oddílu - bratr Petr Aksamit – 

řečený „Hvězdář“ organizuje činnost v Junáku – svazu skautů a skautek pro několik žáků z I. a II. 

stupně naší školy.  

 

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 2017/2018 prezentovala jako cyklus přednášek pro veřejnost na téma 

„Gian Lorenzo Bernini – genius evropského baroka“.  

 

 

IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 

PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A DALŠÍCH KONTROLÁCH 
 

Ve školním roce 2017/2018 byla na naší škole ve dnech 11. – 16. 10. 2017 provedena 

státní kontrola Českou školní inspekcí. 

Předmětem inspekční činnosti bylo podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola MŠ a ZŠ za školní roky 

2016/2017 a 2017/2018 a dodržování vybraných ustanovení školského zákona, mj. následující 

dokumentace: 

1. Školní matrika ZŠ a MŠ 

2. Doklady o průběhu vzdělávání a jeho ukončování 

3. Školní vzdělávací programy 

4. Třídní knihy 

5. Rozvrh vyučovacích hodin 

6. Školní řády 

7. Vnitřní řády 

8. Zápisy z pedagogických rad (aktuální zápisy a zápisy za poslední školní rok) 

9. Výroční zpráva o činnosti školy za poslední školní rok 

10. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách ve vztahu k řízení školy – přijímání 

opatření 

11. Personální dokumentace školy ve vztahu ke kvalifikaci 
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12. Hospodářská dokumentace a účetní evidence (přidělená dotace, rozvojové programy a jiné 

projekty poskytnuté ze státního rozpočtu, a to včetně vypořádání) 

13. Dokumentace výchovného poradenství a prevence rizikového chování dětí a žáků 

Inspekční tým pracoval ve složení Mgr. Bc Jana Cipínová, Ing. Jana Kotyzová, Mgr. 

Regina Mihulová, Mgr. Bc. Hana Řeřábková a Bc. Jiřina Svobodová. Zjištěné nedostatky byly 

na základě protokolu č. j. ČŠIC-644/17-C ze dne 17. 11. 2017 odstraněny v předepsané lhůtě 

do 30 dnů a dne 11. 12. 2017 podána zpráva ředitelem školy o jejich odstranění.  

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly v organizaci následující další kontroly: 

 

Předmět kontroly 
Kontrolovaný 

subjekt 

Kontrolující 

orgán 

Datum 

kontroly 

Závěry kontroly, 

opatření k nápravě 

Kontrola plnění povinností 

v nemocenském pojištění, 

důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

OSSZ České 

Budějovice 
13. 9. 2017 

Zjištěné nedostatky byly 

odstraněny před vyhotovením 

protokolu o kontrole dne 19. 

9. 2017. 

Dodržování povinností 

stanovených předpisy PO 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

HZS Jihočeského 

kraje 
25. 10. 2017 

Zjištěné nedostatky byly na 

základě protokolu č. j. HSCB-

6334-2/2017 KŘ ze dne 7. 11. 

2017 odstraněny v 

předepsané lhůtě do 11. 12. 

2017 a dne 8. 12. 2017 

podána zpráva ředitelem 

školy o jejich odstranění. 

Povinnosti stanovené 

zákonem č. 258/00 Sb., 

nařízením EU č. 178/02, 

852/04, zákonem 110/1997 

Sb. a nařízením EU č. 

1169/11 

Školní jídelna, 

Horní Stropnice č. p. 

214 

KHS Jihočeského 

kraje 
8. 11. 2017 

Nebyly shledány závažné 

hygienické nedostatky. 

Kontrola účetní závěrky a 

hospodaření 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

Obec Horní 

Stropnice 
29. 11. 2017 

Zjištěné závady byly 

odstraněny do 31. 12. 2017. 

Kontrola hygieny provozu 

výdejny ŠJ 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 
Vedoucí ŠJ 21. 2. 2018 

Zjištěné závady byly 

odstraněny do 28. 2. 2018. 

Povinnosti stanovené 

zákonem č. 258/00 Sb. a 

vyhláškou č. 410/2005 Sb. 

Mateřská škola, 

Horní Stropnice č. p. 

193 

KHS Jihočeského 

kraje 
7. 3. 2018 

Zjištěné závady byly 

odstraněny neprodleně. 

Povinnosti stanovené 

zákonem č. 258/00 Sb., 

nařízením EU č. 178/02, 

852/04, zákonem 110/1997 

Sb. a nařízením EU č. 

1169/11 

Výdejna ŠJ v MŠ 

Horní Stropnice č. p. 

193 

KHS Jihočeského 

kraje 
7. 3. 2018 

Nebyly shledány žádné 

hygienické závady. 

Kontrola plateb pojistného 

zaměstnavatele 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

OSSZ České 

Budějovice 
23. 8. 2018 

Zjištěný přeplatek ve výši 

702,- Kč vrácen organizaci. 

Kontrola plateb pojistného 

na veřejné zdravotní 

pojištění 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

OZP ZBPS ČR –

pobočka České 

Budějovice 

28. 8. 2018 
Zjištěný přeplatek ve výši 

590,- Kč vrácen organizaci. 

Prověrka BOZP na 

základě zák. č. 262/06 Sb., 

zákoník práce 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Stropnice 

komise stanovená 

zaměstnavatelem 
30. 8. 2018 

Zjištěné závady byly 

odstraněny 30. 9. 2018. 
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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 2017/2018 bylo evidováno celkem 27 školních úrazů převážně bez 

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

úrazu byl posouzen celkem 1 úraz. Jako pracovní úraz zaměstnanců nebyl posouzen 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. 2017 - 31. 12. 2017 
I. Náklady: 

 

Řádek 

č.  
Položka v Kč 

Nákladový 

účet 

Rozpočtový ukazatel Rozpis čerpání 2017 - 

plán 

obec  /    stát 

Čerpání 2017 – skutečnost 

obec / stát (v Kč) 

1.  

 Spotřeba materiálu 

501 učebnice 2 ONIV 16 26 433 ONIV:         12 834 

2.  501 učební pomůcky  0  ONIV 20 0 ONIV:         23 134 

3.  501 škol. potř. + materiál pro I. tř. a I.st. ZŠ 50 0 42 000 ONIV:           2 400 

4.  501 knihovny ŽK + UK 6 0 3 373 0 

5.  501 ped. a odb. lit. (MP) + časopisy 14 ONIV 3 15 085 ONIV:           1 380 

6.  501 kancel. potřeby + administrativa 30 0 26 082 0 

7.  501 úklidové + mycí + prací prostředky 90 0 73 936 0 

8.  501   ostatní spotřeba materiálu 150 0 140 360 ONIV:            9 779 

9.  501 potraviny 808 0 919 214 0 

10.  501 palivo BA + NM 4 0 7 385 0 

11.  501 OOPP 15 ONIV 5 8 163 0 

12.  501 materiál - KÚ-JK Čj pro cizince (UZ 33 024) 0 ONIV 4 0 0 

13.  501 materiál - ZNH 2017 7 0 7 500 0 

14.  501 GP – OP VVV (UZ 33 063) 0 0 0 UZ 33 063:        279 

15.  501 celkem 1 176 ONIV 40 1 269 531 ONIV+UZ:  49 806 

16.  

Spotřeba energie 

502 elektřina – hlavní činnost  340 0 387 508 0 

17.  502 elektřina – hospodářská činnost (DČ) 10 0 5 000 0 

18.  502 plyn – hlavní činnost 500 0 440 306 0 

19.  502 plyn – hospodářská činnost (DČ) 15 0 5 000 0 

20.  502 voda – hlavní činnost 100 0 112 099 0 

21.  502 voda – hospodářská činnost (DČ) 15 0 5 000 0 

22.  502 celkem 980 0 954 913 0 

23.  

Opravy a údržba 

511 budovy 150 0 190 209 0 

24.  511 stroje a zařízení 100 ONIV 14 44 152 ONIV:         14 400 

25.  511 celkem 250 ONIV 14 234 361 ONIV:         14 400  

26.  

Cestovné 

512 cestovné PPV 20 0 24 806 0 

27.  512 cestovné DVPP 0  ONIV5 0 ONIV:           6 453 

28.  512 celkem 20 ONIV 5 24 806 ONIV:            6 453 

29.  

Ostatní služby 

518 telefon  40 0 0 0 

30.  518 internet 9 0 8 970 0 

31.  518 poštovné 7 0 7 031 0 

32.  518 plavecký výcvik 20 ONIV 24 14 000 ONIV:          16 500 

33.  518 školení - PPV 16 0 1 200 0 

34.  518 školení - DVPP 0      ONIV 10 20 431 0 

35.  518 revize a kontroly 100 0 58 739 0 

36.  518 údržba softwarového vybavení – provoz + UP 150       ONIV 3 137 147 0 

37.  518 ostatní služby a poradenství 160 0 252 611 ONIV:            6 400 

38.  518 poplatky za vedení účtu 5 0 5 780 0 

39.  518 GP – OP VVV (UZ 33 063) 0 0 0 UZ 33 063:  26 478 

40.  518 celkem 507 ONIV 37 505 909 ONIV+UZ:  49 387 

41.  

Mzdové náklady 

521 mzdové náklady - hospodářská činnost (DČ) 20 0 20 750 0 

42.  521 mzdové náklady HČ  (UZ 33 353) 0 6 483 0 6 563 115 

43.  521 mzdové náklady – zvýš. platů (UZ 33 052) 0 0 0 135 719 

44.  521 mzdové náklady – zvýš. platů (UZ 33 073) 0 0 0 56 205 

45.  521 mzdové náklady HČ – transfer OÚ 700 0 564 746 0 

46.  501 mzdové náklady - Čj pro cizince (UZ 33 024) 0 17 0 17 000 

47.  501 GP – OP VVV (UZ 33 063) 0 0 0 UZ 33 063:  55 292 

48.  521 fond odměn 80 0 106 500  

49.  521 OON 0  50 0 99 000 

50.  521 náhrady za pracovní neschopnost   0 ONIV     30 0 ONIV:        19 763 

51.  521  celkem 800 6 580 691 996 6 946 094 

52.  Od. poj. zdr. a soc. 524 celkem (33052+33063+33073+33024+OÚ+DČ) 219 2 221 228 098 2 332 677 

53.  Odvody FKSP 527 celkem (33052+33073+33024+OÚ+DČ 14 131 11 110 134 837 

54.  

Jiné ostatní 

náklady 

549 zákonné pojištění zaměstnanců 31 0 30 626 0 

55.  549 pojištění zam. a žáků 20 0 29 620 0 

56.  549 GP JK – OŽPZL – exkurze Růžov 1 0 0 0 

57.  549 celkem 52 0 62 757 0 

58.  Odpisy DHNM 551 celkem 70 0 0 0 

59.  

Náklady 

 DDHM I. + II. 

558 DDM I. – nábytek (028) 20 0 24 479 0 

60.  558 DDM II. – tech. zařízení (028) 30 0 3 990 0 

61.  558 učební pomůcky (UP)  0  ONIV 32 0 ONIV:         14 400 

62.  558 celkem 50 ONIV 32 28 469 ONIV:          49 387 

63.  

Náklady celkem 
4 068 9 060 4 011 950 9 536 945 

64.  13 128 tis. Kč 13 548 895,- Kč 
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II. Výnosy: 

 
Řádek č. Výnosová položka 

v tis. Kč 

Výnosový 

účet 

Rozpočtový ukazatel Rozpis výnosů 

2017 – plán  
v tis. Kč 

Výnosy 2017 - 

skutečnost 
v Kč 

1.  Tržby z prodeje služeb 

602 Tržby z prodeje služeb 900 900 126 

602 Doplňková činnost 150 155 385 

2.  

Čerpání fondů 

648 Čerpání fondu reprodukce majetku (investic) 250 248 487 

3.  648 Čerpání rezervního fondu 40 34 300 

4.  648 Čerpání fondu odměn 80 106 500 

5.  Jiné osta 
tní výnosy 

649 Tržba za poškozené učebnice 3 2 155 

6.  649 Ostatní výnosy z činnosti 1 0 

7.  Úroky 662 Úroky 1 64 

8.  

Dary, dotace a příspěvky 

672 Obecní dotace na provoz, platy a odpisy  2 630 2 630 000 

9.  672 Státní dotace na platy (ÚZ 33 353) 9 039 9 218 244 

10.  672 Státní dotace – zvýšení platů (UZ 33 052) 0 184 577 

11.  672 GP – OP VVV (UZ 33 063) 0 76 439 

12.  672 Státní dotace – zvýšení platů (UZ 33 073) 0 89 222 

13.  672 Příspěvek zřizovatele ZNH 2017 7 7 500 

14.  672 RP BV Čj – cizinci (UZ 33 024) 27 25 100 

 Výnosy celkem:   13 128 tis. Kč 13 678 099,- Kč 

 

 

 Hospodaření v roce 2017 jsme ukončili kladným výsledkem 129 204,02 Kč. 

V doplňkové hospodářské činnosti jsme celkem vydělali 155 385,- Kč, ale tento výsledek 

je ponížen o náklady ve výši 43 867,- 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 + 111 518,-Kč a u hlavní činnosti + 

17 686,02 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  25 840,80 Kč, tj. 20% z kladného hospodářského výsledku,  

b) fond odměn 103 363,22 Kč, tj. 80% z kladného hospodářského výsledku. 

Celkový stav obou fondů činil tedy k 31. 12. 2017: 

 rezervní fond 77 064,64 Kč, 

 fond odměn k 118 608,23 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). V souladu platným zněním těchto předpisů probíhá výuka v 1. – 9. ročníku 

podle vlastního školského vzdělávacího programu pod názvem „Školský vzdělávací program 



 

 30  

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

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

  

 

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, využívali aktivit při „Dnu Země“ 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 získání 

dotace ze strany MŠMT ČR v rámci finanční podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) - na projekt Podpora rozvoje a vzdělávání Základní školy a Mateřské 

školy Horní Stropnice. 
 

Závěrem lze konstatovat, že ve školním roce 2017/2018 bylo vykonáno opět mnoho 

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

veřejnosti. Dosažené dobré výsledky nejsou dílem několika jednotlivců, ale výsledkem práce 

a zodpovědného úsilí celého pedagogického sboru. 

  

 

 

 

 

V Horní Stropnici dne 9. 10. 2018 

                PaedDr. Jaroslav Baláš 

            ředitel školy 

 

 

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

 
 

Přílohy:  1) Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017 

2) Zpráva o poskytování informací ve školním roce 2017/2018 

3) Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za školní rok 2017/2018 

  

Schváleno školskou radou dne 10. října 2018 

 

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

    Mgr. Vít Golombek  Lešek Szypula    Luboš Šulista 

        předseda ŠR           člen ŠR         člen ŠR 


