
    
VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  

  
  ŠŠkkoollnníí  rrookk    22001188  --  22001199 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        



  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  ZZddííkkoovv  

  

VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  

                  
ŠŠkkoollnníí  rrookk    22001188  --  22001199  

 

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  ZZddííkkoovv  

 
 

 
 

A) Organizace vyučování a provozu školy 
 

 

1. Charakteristika školy 
 

Zřizovatelem školy je Obec Zdíkov. Škola se stala právním subjektem – příspěvkovou 

organizací na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne 11. 12. 1992 a 

vydáním zřizovací listiny s účinností od 1. 3. 1993. Objekt byl zařazen do sítě škol 

rozhodnutím Školského úřadu Prachatice s účinností od   12. 3. 1996 (č.j. 62/1996-01). 

Základní škola Zdíkov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je školou 

samostatnou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost 

vyplývající z těchto vztahů. 

1. 1. 2006 došlo ke změně názvu organizace na: 

                                                            

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 

 

a to na základě usnesení Zastupitelstva obce Zdíkov ze dne 16. 12. 2005 a v souladu 

se zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) dodatkem zřizovací listiny č. 4. 

 

IČO  00583383 

IZO  600063054 

 

 



Statutární zástupce:     Mgr. Václav Kyznar - ředitel 

                                        Mgr. Zdeněk Kluibr - zástupce ředitele 

 

 

e-mail:                                         zszdikov@seznam.cz 

internetové stránky:                  www.zszdikov.cz        

 

Školská rada:    zřízena obcí Zdíkov k 1. 1. 2006, je šestičlenná a pracuje na základě    

                            §168 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon)       

       

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov má čtyři součásti: 

 

Základní školu, Školní družinu, Školní jídelnu na čp. 250   

a Mateřskou školu na čp. 259 (rozhodnutí ZO obce Zdíkov ze dne 11. 10. 2002, 

dodatek č.1 zřizovací listiny s účinností od 1. 1. 2003), od 1. 1. 2011 rozšířen provoz o 

jednu třídu na čp. 269. 

 

 

Součásti: 

 

1. Základní škola, Školní družina, Školní jídelna 

 

Budovy:                   školní pavilon, mimoškolní pavilon, tělocvična 

Počet učeben:         16, tři oddělení ŠD s kapacitou 70 dětí 

Kapacita školy:       300 žáků, kapacita ŠJ 400 obědů 

Školní pozemek:     230 m2 

Vytápění:                vlastní kotelna - topné médium plyn propan a butan 

 

 

2. Mateřská škola 

 

Budova:                   dvoupodlažní 

Počet tříd:         3  

Kapacita:       80 dětí 

Stravování: obědy připravované v  jídelně školy a dovážené do MŠ 

Pozemek:     330 m2  

Vytápění:                objekt napojen na obecní blokovou kotelnu,  

                                        topné médium - štěpky 
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2. Přehled oborů vzdělání 
 

Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 25.4.2007 č.j. 11766/2007-21 se do školského 

rejstříku zapisuje :  

obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcové vzdělávací 

soustavy 79-01-C Základní škola 

 

 

79-01-C/01   Základní škola, studium denní, délka studia: 9r, 0 měsíců 

 

Tímto rozhodnutím se v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapisuje základní škole rámcový vzdělávací 

program 79-01-C/01 Základní škola.  

 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve 

smyslu vědeckého poznání, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, 

tělesnou a ekologickou výchovu.  

 

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je 

tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 

 

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Školní vyučování probíhá 

podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT a ŠVP Škola pro život. 

Třídy se naplňují do počtu 30. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na 

skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a 

charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví žáků. 

 

V rozsahu stanoveném vyhláškou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební 

texty a základní školní potřeby. 

 

Ředitel školy stanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatele školní družiny, zřizuje 

pedagog. radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagog. pracovníci. 

Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagog. rady 

řád školy řád škol. družiny, schvaluje řády odborných pracoven a laboratoří, 

tělocvičny a hřiště. 

 



Škola organizuje lyžařský kurz, plavecký výcvik žáků a v souladu s vyhláškou 

schvaluje ředitel školy jejich program. Škola organizuje rovněž školní výlety a školní 

akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 

 

Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při 

vytváření a realizaci ozdravných programů. 

 

Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových 

kroužků, které zřizuje. 

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo 

souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků a kontroluje dodržování bezpečnostních zásad dle vyhlášky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Učební program školy  
     

 

1. - 9. ročník       

 

„Škola pro život“ 
 

 

                            Školní vzdělávací program   

 

 
   

                                       s platností od 31. 8. 2007 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tabulková část 

 
 

a) Učební plán školy 2018-2019       

          

 

b) Údaje o pracovnících ZŠ a MŠ ve šk. roce 2018-19      
 



 

Pedagogičtí pracovníci 
 

Poř. 

číslo Příjmení, jméno Kvalifikace 

Praxe, 

roky Aprobace 

1 Adámková Helena uč. 1. st. 33 1. st. + Vv 

2 Caisová Marie uč. 2. st. 33 Čj - Ov 

3 Jačková Ilona uč. 1. st. 28 1. st. + Aj 

4 Michaela Vacíková uč. 2. st. 22 Čj - Hv 

5 Klímová Hana uč. 1. st. 28 1. sto. + Tv 

6 Kyznar Václav ředitel 45 Fy - Zpv 

7 Urbanová Edita uč. 2. st. 3 Ma, Z,  

8 Pešlová Zdeňka uč. 2. st. 27 Rj - Vv 

9 Kluibr Zdeněk uč. 2. st. 27 Rj - Z 

10 Hráchová Hana uč. 1. st. 33 1. st. + Vv, Aj 

11 Šebánek Roman uč. 2. st. 18 Př - Tv, Aj 

12 Turek Jindřich  uč. 2. st. 5 Ma - Inf 

13 Markéta Machová uč. 2. st. 1 Nj - Aj 

14 Štěpánková Věra uč. 2. st. 38 Čj - Nj 

15 Míčková Zdena vedoucí MŠ 38   

16 Rysová Jana uč. MŠ 11   

17 Froydová Jiřina uč. MŠ 39   

18 Tesařová Michaela uč. MŠ 28   

19 Vítovcová Alena uč. MŠ 4   

20 Vozandychová Michaela uč. MŠ 9   

21 Škopková Radka asist. Pomocná uč. 7   

22 Švihel Zdeněk asist. Ped., vych 7   

23 Pankratz Petr asist. Ped., vych 6   

24 Hujdová Pavlína asist. Ped., vych 1   

25 Šípová Marie asist. Ped., vych 1 B - Tv 

     Pedagog. Pracovníci celkem: 25(5 asistenti pedagoga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Provozní zaměstnanci 

 

Poř. 

číslo Příjmení, jméno Kvalifikace Praxe, roky 

26 Lucie Bartůšková školnice MŠ   

27 Jelínek Karel školník vyučen 

28 Jelínková Eva uklízečka   

29 Schwarzová Eva uklízečka   

30 Hanusová Martina uklízečka   

31 Králová Jaroslava uklízečka   

32 Staňková Anna uklízečka   

33 Haubeltová Helena kuchařka vyučena 

34 Levá Štěpána ved. Kuchařka vyučena 

35 Fojtů Ivana kuchařka vyučena 

36 Kornoušková Jiřina ved. Š. jídelny, účetní stř. škola 

37 Vacíková Radka kuchařka   

38 Šimková Monika kuchařka   

    

 

Pracovníků celkem: 38 mužů: 7 žen:  31 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

c) Přehledné údaje o počtech žáků školy - k 30. 9 .2018 
 

        

 Ve školním roce 2011/12                   9 tříd                148 žáků 

 Ve školním roce 2012/13                                       9 tříd                155 žáků 

 Ve školním roce 2013/14                                       9 tříd                167 žáků 

 Ve školním roce 2014/15                                       9 tříd                167 žáků 

 Ve školním roce 2015/16                                       9 tříd                181 žáků 

 Ve školním roce 2016/17                                       9 tříd                176 žáků 

 Ve školním roce 2017/18                                       9 tříd                164 žáků 

 Ve školním roce 2018/19                                       9 tříd                174 žáků 

 



 

  

 

 

Počty tříd v jednotlivých ročnících, počty žáků ve třídách, třídní 

učitelé 
 

   

     

Počty žáků podle tříd 

 

třída chlapci děvčata Celkem tř. učitel 
1. ročník  8 13 21 Mgr. Adámková 

2. ročník  4 10 14 Mgr. Hráchová 

3. ročník  9  5 14 Mgr. Klímová 

4. ročník  8 15 23 Mgr. Pešlová 

5. ročník  8 13 21 Mgr. Jačková 

6. ročník  9 10 19 Mgr. Turek 

7. ročník 14 13 27 Mgr. Vacíková 

8. ročník 11 10 21 Mgr. Štěpánková 

9. ročník  6  8 14 Mgr. Urbanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Přehledy prospěchu, zameškaných hodin po třídách a 

za školu, výchovná opatření, počty žáků docházející na 

cizí jazyk atd. 

 

 



 

e) Zápis k povinné školní docházce 

 

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 4. 4. 2019. Zapsalo se 31 žáků - 16 hochů, 15 dívek. 

Tyto děti nastoupí k plnění školní docházky v roce následujícím. Žádost o odklad byl 

vyřízen u 5 žáků – 3 hochů a 2 dívek. 

 

f) Přijímací řízení 

 

Přijímacího řízení na střední školy a učiliště se účastnila většina z 14 žáků 9. třídy         

Všichni žáci byli na vybrané školy přijati. 

 

 

B) Hodnocení školního roku 2018/2019 
 

1. Výchovně vzdělávací aktivity 

 

V kontextu s plánem „Organizace školního roku“ se v průběhu školního roku 

uskutečnily čtyři pedagogické rady. Kromě toho byly konány pravidelné porady s 

učiteli. Během školního roku proběhly každé čtvrtletí plánované třídní schůzky a dny 

otevřených dveří. Eventuelní připomínky rodičů, náměty a nápady byly vedením 

školy akceptovány. Ke zlepšení výchovně vzdělávací práce využíváme systém 

dotazníků Scio, prověření znalostí a schopností žáků bylo provedeno formou 

srovnávacích testů u žáků 3. 5. 7. a 9. třídy. Dále v tomto roce proběhlo testování 

matematické a čtenářské gramotnosti. Tradičně se zapojujeme do Národního 

testování znalostí žáků 9. třídy, žáky 8. a 9. třídy připravujeme na přijímací zkoušky 

také díky Přijímacím zkouškám nanečisto.  

 

Proběhly instruktáže o bezpečnosti práce a požární ochraně. Ředitel školy se 

pravidelně zúčastňoval porad svolávaných ŠÚ a školení ředitelů. 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Učitelé se věnovali rozšiřování svých znalostí a schopností formou studia odborné 

literatury, studiem pedagog. materiálů, informace získávali též z odborně 

zaměřených webových stránek. Dle možností nabídky, svých profesionálních potřeb a 

potřeb školy se účastnili vzdělávacích akcí a programů organizovaných pedagog. 

vzdělávacími centry v Českých Budějovicích a Strakonicích.  



Získané informace vyučující předávají průběžně žákům, nové schopnosti pak 

využívají nejen při přípravě materiálů na vyučování, ale též zdokonalují a zpestřují 

vlastní průběh vyučovacího procesu. Školní preventista a výchovný poradce se 

pravidelně účastnili setkání metodiků prevence a výchovných poradců. Další 

vzdělávání absolvovali asistenti pedagogů. 

Vzdělávání se uskutečnilo v oblasti práce se žáky s SVP, další pak s tématem 

kyberšikana. 

Škola pokračuje ve zdokonalování Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, 

provedeny byly změny v ŠVP dle úprav RVP, všichni vyučující se sebevzdělávají 

v metodách práce formou samostudia a účastí na seminářích, zaměřujeme se také na 

začleňování průřezových témat a tvorbu celoškolních, předmětových i 

mezipředmětových projektů. 

Pozornost jsme věnovali vzdělávání v  oblasti prevence šikany a sociálně 

patologických jevů, environmentální výchově, péči o děti s vývojovými poruchami 

učení, finanční a čtenářské gramotnosti.  

 

Pro vlastní hodnocení naší práce využíváme srovnávací zkoušky, testování žáků, 

komplexní evaluaci školy včetně dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 

Průběžně testujeme naše žáky testy SCIO, někteří žáci obdrželi certifikát za úspěšné 

znalosti v rámci kraje. Provedeno bylo srovnávací testování žáků 5. a 9. třídy, žáci 3. 

5. a 7. třídy absolvovali testování znalostí. Byla provedena analýza výsledků – 

úspěchů i nedostatků a následně zpracován postup k dalšímu zlepšení úrovně 

znalostí žáků. Jedním z prostředků je vyšší motivace žáků a spolupráce s rodiči. 

Podstatným faktorem, který opakovaně ovlivňuje celkové dosažené výsledky, je 

zkoumání znalostí učiva, které dosud nebylo pedagogem probíráno. Rozdílnost je 

způsobena volností při tvorbě ŠVP.  

 

K významným oblastem práce v uplynulém období, které přispěly k profilování naší 

školy, patří zejména:  

  

 

Jazyková výuka  

- anglický jazyk se vyučuje od třetí třídy, německý jazyk pak od šesté třídy. 

V 1. třídě realizujeme kroužek anglického jazyka. Škola pokračuje v plánovaných 

akcích projektu „Dva jazyky, jedna myšlenka“. Jedná se především o výuku 

německého jazyka na I. stupni – a to ve 4. a 5. Třídě, dále pak o společná setkávání 

žáků naší a partnerské školy z německého Hohenau. Vlastní činnost se skládá 

z výuky základů jazyka formou zájmového útvaru, plánovány jsou projektové dny a 

výměnné pobyty žáků partnerských škol. Součástí projektu je i finanční dotace na 

nákup pomůcek, potřebných k výuce jazyka i prostředky spojené s náklady 

na projektové dny a výměnné pobyty žáků a pedagogů. Projekt je spojen s výukou za 

pomoci metody CLIL – využití naučené slovní zásoby při běžných hodinách.  



Estetická výchova  

- pokračovala činnost zájmových útvarů keramika, děti pracují i na hrnčířském 

kruhu a seznamují se s touto technikou. Výuka je tedy realizována v předmětu  

Vv a příslušných kroužcích výtvarných a kroužcích zaměřených speciálně na 

keramiku.  

 

Moderní výuka předmětů   

- využití počítačových programů pro všechny ročníky v učebně výpočetní 

techniky. Programy jsou vhodně zaměřeny na probírané učivo či se jedná 

přímo o interaktivní učebnice. Do počítačové učebny jsme pořídili speciální 

program, který umožňuje učiteli sledovat průběh práce jednotlivých žáků na 

žákovských počítačích. V průběhu roku jsme modernizovali stávající techniku 

také v některých třídách a učebnách, někde bylo pořízeno vybavení nově. 

Učebna přírodopisu byla vybavena interaktivní tabulí. Byly zde pořízeny 

mikroskopy s možností připojení k pc.   

- Interaktivní tabulí jsou již vybaveny všechny třídy a také některé 

specializované učebny. 

 

 

 Zařazování prvků ekologické výchovy  

- zpracován byl rámcový celoškolní plán environmentální výchovy, jehož 

součástí byl i tradiční projektový den, konaný u příležitosti Dne Země. 

Realizace projektu, při níž dochází k propojení teoretické i praktické části a 

různých průřezových témat, se ukazuje jako velmi efektivní jak z hlediska 

vzdělání, tak z hlediska výchovy. 

- trvalou pozornost věnujeme problematice třídění odpadů. Škola pokračuje 

v soutěži ve sběru papíru, kterou pořádá fa. Jihosepar. 

           

 

Moderní metody práce s dětmi  

- žáci s vadami řeči - trvalá péče logopedické asistentky v mateřské škole a 

základní škole 

- žáci s poruchami učení - systematická práce s dětmi v rámci reedukace čtení a 

dyskalkulických obtíží, volba příslušných metod dle doporučení PPP 

- s grafomotorickými obtížemi - na škole organizován učitelkami kurz k nápravě       

     grafomotorických obtíží s individuální péčí 

- v rámci individuální péče je v jednotlivých třídách 1. stupně využívána 

programově vhodně vybavená výpočetní technika  

- žák sluchově postižený – soustavná individuální péče 



- stále se zvyšuje počet žáků, se kterými pracujeme v rámci pdg. intervence. 

Těmto žákům jsou průběžně pořizovány doporučené pomůcky dle pokynů 

poradenských zařízení 

 

Projektové vyučování   

- v průběhu školního roku se uskutečnila celá řada tradičních projektových 

aktivit. Některé vycházely z náplně vyučovacích předmětů, jiné byly součástí 

mimoškolních aktivit – Den Země, Chování člověka v mimořádných situacích,  

Sportujeme, Zdravý životní styl, Chování ve společnosti - Školní dětský ples 

(poděkování zřizovateli Obci Zdíkov za finanční pomoc při realizaci této 

náročné akce), vánoční trh ve spolupráci s obcí, Den dětí, Masopustní rej, 

Natur Vision, Besip – bezpečnost silničního provozu, pěvecká soutěž Jihočeský 

zvonek, účast v jednotlivých kolech OVOV - postup našeho žáka do 

celorepublikového finále v Brně, jako tradičně zajímavé projektové aktivity 

vykazovala všechna oddělení školní družiny. 

 

- Škola pokračovala v mezinárodních aktivitách. Po projektech Phare, Comenius 

a Comenius Regio pokračujeme ve spolupráci se školou v německém Hohenau, 

a to v rámci projektu „Dva jazyky, jedna myšlenka“. Součástí budou opět 

projektové dny organizované v následujících letech, výuka německého jazyka 

formou zájmových útvarů i vzdělávání pdg. pracovníků.  

 

- O jednotlivých aktivitách průběžně informujeme na prezentačních plochách 

v budově školy, na webových stránkách školy, ale také prostřednictvím novin – 

Listy Prachaticka, 5+2, Zdíkovsko.  

 

 

Školní ples 



Výuka náboženství   

- pro nezájem žáků nebyla v tomto roce školou organizována  

 

Zařazování besed, kulturní pořady  

- divadelních představení, exkurzí, naučných i zábavných pořadů do výuky 

/divadlo z Hradce Králové, besedy Phénix, Pernštejni, dopravní výchova Besip, 

výchovný koncert ZUŠ Stachy, drogy a jejich nebezpečí, šikana, dravci, besedy 

Phénix, planetárium ČB, Hluboká, Divadélko Hradec Králové, vánoční koncert 

DO Vimperk a další/.  

 

Propagace práce školy na veřejnosti  

- programy pro veřejnost /školní dětský ples, školní akademie, adventní trh, 

vánoční koncert, vernisáž výtvarných prací, gymnastická vystoupení, divadelní 

vystoupení pro veřejnost/. 

- několik našich žáků bylo vyhlášeno „talenty okresu“ 

- prezentování školy a jejích aktivit ve „Zdíkovsku“ a „Prachatických listech“, 

5+2. 

- Pokračovali jsme v pravidelném informování rodičů prostřednictvím webových 

stránek školy www.zszdikov.cz 

 

                                          

 

2. Zájmová činnost 

V průběhu školního roku měli žáci možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky: 

vybíjená, výtvarný, keramický, reedukace čtení, logopedie, pohybové hry, 

programování, florbal, kopaná, aerobic, anglický jazyk, košíková, gymnastika, 

odbíjená, náboženství, vyšívání, cvičení z českého jazyka, praktický přírodopis, 

pěvecký a taneční kroužek, divadelní soubor, hra na kytaru a tvůrčí psaní. 

 

Tým florbalistů 

http://www.zszdikov.cz/


3. Soutěže  

Jedním z cílů vyučování a aktivit zájmových útvarů je také příprava žáků na 

nejrůznější soutěže. Motivem je především porovnání vědomostní a dovednostní 

úrovně s konkurencí z jiných škol. Tradičně se účastníme soutěží v anglickém a 

českém jazyce, matematických, výtvarných, sportovních /kopaná, florbal, 

gymnastika, snowboardcros, atletika, OVOV, přespolní běh, Stachovský trojboj, Kin-

ball, McDonald Cup…/, dějepisné, biologické, zdravotnické, dopravní atd. Naši žáci 

obsadili přední místa v několika okresních olympiádách. 

  

Namátkou uveďme několik úspěchů:  

- družstvo žáků obsadilo v okresním kole ve florbalu 4. místo 

- žáci I. stupně – 2. místo v soutěži Mladých zdravotníků 

- J. Vozandych – 1. místo v krajském kole odznaku všestrannosti 

- K. Bartůšková – 1. místo v krajském kole odznaku všestrannosti 

- M. Babíčková – 1. místo v okresním kole Jihočeský zvonek 

- T. Drabešová – 2. místo v okresním kole odznaku všestrannosti 

- Kin-ball tým – 2. místo v turnaji Kin-ballu 

- P. Zádka a M. Babíčková, T. Potužníková – 1. místo v okresním kole Šumavský 

zvonek 

- M. Staněk – 1. místo okresního kola matematické olympiády 

- M. Hladíková – 3. místo okresního kola matematické olympiády 

- J. Vozandych – 2. místo v silovém trojboji 

 

 

Sportovní úspěchy žáků ZŠ a MŠ Zdíkov 
školní rok 2018/2019 

Školní olympiáda 2. stupeň 

Závora Ondřej – 1. místo ve skoku dalekém 

Drabešová Tereza – 2. místo ve skoku vysokém 

Jeníčková Jana – 4. místo v běhu na 60 m 

Drabešová Tereza – 4. místo ve skoku dalekém 

Vlček Tomáš – 5. místo ve vrhu koulí 

Závora Ondřej – 2. místo běh na 60 m 

Pergler Dominik – 3. místo ve skoku dalekém 

Krejza Petr – 6. místo ve skoku dalekém 

Bartůšková Klára – 5. místo ve vrhu koulí 

Pergler Dominik – 3. míst v běhu na 1000 m 

Tušlová Agáta – 3. místo v běhu na 600 m  

Žáci běh na 4x60m – 1. místo 

mladší žáci běh na 4x60m – 2. místo 

mladší žákyně běh na 4x60m – 3. Místo 



3. Prospěch žáků 

 

Z hospitační činnosti prováděné vedením školy byla v tomto školním roce zjištěna 

dobrá úroveň výchovně vzdělávacího procesu v hodinách, ve většině případů 

koncepčnost práce vyučujících a třídních učitelů při práci s kolektivem třídy. Díky 

testování znalostí žáků jsme měli přehled nejen o úrovni vědomostí, ale také o 

náročnosti pedagogů pro jednotlivé klasifikační stupně. Ve většině případů 

odpovídala úroveň znalostí studijním předpokladům žáků. Velmi kladně hodnotíme 

přípravu žáků 9. třídy na přijímací zkoušky. Zejména díky práci učitele českého 

jazyka /Mgr. Caisová Marie/ a učitele matematiky /Mgr. Turek Jindřich/ dosáhli naši 

žáci dobrých výsledků. 

 

4. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
  

V průběhu šk. roku byly řešeny drobné problematické situace, především narušené 

vztahy v třídním kolektivu. Řešeno bylo ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli a 

vedením školy.  

Žáci a pedagogové měli možnost zúčastnit se různých vzdělávacích aktivit: první 

pomoc, šikana, kyberšikana, vzdělávací semináře pro výchovného poradce, semináře 

preventisty sociálně patologických jevů…   

  

 

5. Kulturně výchovná činnost, další akce školy 

 

V průběhu roku jsme realizovali řadu kulturních a společenských akcí v budově školy 

i mimo ni a řadu exkurzí. K výčtu patří zejména následující důležité akce: 

 

- pravidelné návštěvy místní knihovny  

- Obecní úřad – seznámení se systémem práce instituce 

- divadelní představení, pohádky, výchovné koncerty, školní ples 

- vystoupení skupin historického šermu, Pernštejni, „Maškarní rej“ 

- NaturVision  

- školní výlety 

- dětský den na Olšině 

- školní ples… 



 
Dětský den Olšina 

 

Na závěr školního roku se konal sportovní den za účasti vacovské a stachovské školy 

a také zástupců školy z Borové Lady. 

Celkovými vítězi v počtu vyhraných medailí byli – tradičně - sportovci z naší školy.  

 

Tradicí jsou Zdíkovské příměstské tábory. V tomto školním roce jsme připravili 

pro děti jeden na jarní a dva tábory v průběhu hlavních prázdnin. Tato akce je velmi 

oceňována nejen samotnými dětmi, ale i rodiči žáků. 

 

7.  Mezinárodní aktivity školy  

 

    Ve školním roce 2015/2016 jsme navázali kontakt se školou z německého Hohenau. 

Zástupci vedení školy se zúčastnili konference, která se konala v Hohenau s cílem 

představit školy a jejich aktivity. Ve školním roce 2016/2017 jsme se se školou 

z Hohenau zapojili do projektu „Dva jazyky, jedna myšlenka“. Projekt, na který 

jsme získali významné finanční prostředky, je zaměřen na vzdělávání žáků I. stupně 

v německém jazyce, podporu vzdělání pdg. pracovníků v cizím jazyce, podpořeny jsou 

i další aktivity jako společné projektové dny žáků ze Zdíkova a německého Hohenau. 

 

Ve školním roce proběhla setkání českých a německých žáků a učitelů. 

 

 



 
Dva jazyky - Kemp Neuschänau 

 
Dva jazyky - Kemp Neuschänau 

 
Dva jazyky - Kemp Neuschänau 

 

 



8. Přehled nadstandartních aktivit školy 

 

- nabídka zájmových útvarů 

- naplňování pitného režimu pro všechny žáky školy   

  (čaj, nápojový automat) 

- možnost odběru mléka a mléčných výrobků za zvýhodněnou cenu 

- akce “Školní mléko“  

- „Ovoce do škol“ – odběr dotovaného ovoce 

- hromadné zajišťování školních potřeb na začátku školního roku pro všechny   

  žáky za zvýhodněnou cenu 

- účast žáků v mezinárodních projektech, využívání grantových prostředků k   

  obohacení školních i mimoškolních aktivit 

- účast v projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

- organizování zahraničních výměnných pobytů žáků – zájezd do Skotska 

- nabídka kulturně společenských programů školy pro širokou veřejnost a   

  dobrovolné spolky v obci 

- umožnění využívání tělocvičny ke sportovním aktivitám mládeže v obci 

- vybavení školy interaktivní technikou a programy 

 

 

9. Školní družina  

    

V tomto školním roce pracovala ve ŠD tři oddělení. Přihlášeno bylo 68 žáků. Jedno 

oddělení pracovalo s ranním i odpoledním provozem, druhé a třetí bylo naplňováno 

během poledních a odpoledních hodin podle provozu školy.  

V tomto školním roce stejně jako v letech předcházejících byl provoz ŠD redukován 

na nezbytný počet hodin podle požadavku na provoz zařízení, s ohledem na dojíždějící 

žáky a s přihlédnutím na omezené možnosti rozpočtu na ŠD. 

Na pracovišti byli zaměstnáni 3 vychovatelé. Od zapsaných dětí v družině jsme 

vybírali poplatek jako příspěvek na provoz zařízení /100Kč za měsíc/. Nabídka 

činností pro děti byla pestrá a rozmanitá, což zajišťuje trvalý zájem dětí.  

 

10. Školní jídelna   
 

 

Zdravé stravování a tedy zdárný vývoj žáků školy je podporován pestrou stravou, 

kterou žákům nabízíme ve školní jídelně. Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány 

nové receptury, jídelníček byl upraven dle požadavků strávníků. Tradicí se stal 



týden, kdy byl jídelníček sestaven vedoucí ŠJ z nejoblíbenějších dětských jídel – na 

základě dětské ankety.  

Ve ŠJ jsme připravovali stravu také pro cizí strávníky, kteří nám pomáhali 

vylepšovat mzdový fond pro pracovnice kuchyně, počet cizích strávníků se v tomto 

školním roce ustálil. 

K činnosti ŠJ, kvalitě a pestrosti stravy nebyly negativní připomínky. 

Postupně modernizujeme zařízení, abychom naplňovali hygienickou vyhlášku o 

veřejném stravování. Nadále jsme připravovali stravu pro starší občany ve spolupráci 

s charitou ve Vimperku a OÚ Zdíkov.                                                               

 

            

Počet přihlášených porcí za období 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019 

Katerorie údaj počty porcí 

MŠ 3 - 7 let přesnídávka 9981 

MŠ 3 - 7 let oběd 9605 

MŠ 3 - 7 let svačina 7842 

Žáci ZŠ oběd 27429 

Zaměstnanci oběd 5925 

Akce tábor oběd 0 

Cizí strávníci oběd 15302 

Důchodci školy oběd 1019 

Celkem 
 

77103 
 

 

        

11. Oblast BOZP 

 

Během roku byly prováděny preventivní prohlídky vybraných zařízení, pomůcek a 

prostor školy v termínech daných vyhláškou. Zjištěné závady jsou odstraňovány v 

termínech určených kontrolou. Podle vyhlášek o BOZP jsou prováděna pravidelná 

školení zaměstnanců a nastupujících pracovníků. Byla provedena také prověrka 

bezpečnosti práce s vyvozením opatření. Také v tomto školním roce zabezpečovala 

oblast BOZP na škole odborná osoba. 

Poučení o bezpečnosti v jednotlivých předmětech, odborných učebnách a při pobytu 

dětí mimo školu bylo provedena s dětmi na začátku školního roku a prováděno i v 

průběhu roku. 



Všechna zařízení (výtahy, hasící přístroje, el. instalace a spotřebiče, hromosvody, 

tělocvičné nářadí, hydranty) mají platné revizní zprávy. Odborná prohlídka těchto 

zařízení je prováděna v termínech daných příslušnými vyhláškami. 

 

12. Opravy, údržba školní budovy 

 

Každoročně provádíme údržbu a modernizaci celého zařízení tak, abychom je udrželi 

na odpovídající úrovni. V realizaci náročnějších rekonstrukcí využíváme také 

grantové projekty. V letošním roce jsme získali – ve spolupráci s Obcí Zdíkov – 

finanční prostředky na rekonstrukci školní kuchyně. Také jsme vybavovali třídu 1.B 

interaktivní tabulí a veškerým nábytkem potřebným pro výuku. Dále byly 

renovovány hygienické koutky ve třídách prvního stupně, kde byla stará umyvadla 

vyměněna za nová dvojumyvadla s novými dávkovači mýdla a zásobníkem utěrek na 

ruce, koutky byly nově oloženy. Samozřejmostí je provedení běžných oprav (omítky, 

lavice, žaluzie,…) 

                                 

13. Obec a škola 

 

Obec Zdíkov je zřizovatelem školy. Podle potřeb provozu školských zařízení je 

připraven rozpočet - návrh připravený ředitelem byl Obcí Zdíkov respektován. V 

uplynulém období jsme pokračovali v již tradičně dobrých vztazích. Obec je 

nápomocna škole materielně a technicky při zabezpečování provozu všech součástí 

zařízení. Obec pomohla škole také při získávání finančních prostředků z některých 

rozvojových fondů. Spolupodílela se na provedených rekonstrukcích, či některé 

financovala ze svého rozpočtu – počítačová učebna, šatny, školní kuchyně… Zástupci 

obce se zúčastňovali řady slavnostních školních i mimoškolních akcí, které škola 

v tomto školním roce pro děti a veřejnost nabídla.  

5editel školy a zástupce ředitele jsou pravidelně zváni na jednání Rady obce Zdíkov, 

kde informují o činnosti školy a společně se zástupci obce projednávají záležitosti 

provozu školy. 

 

 

14. Výsledky inspekce 

 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole kontrola ČŠI, uskutečněna byla 

pouze některá elektronická šetření ČŠI. 

 

 



15. Mateřská škola  

 

Činnost Mateřské školy Zdíkov – odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Zdíkov, jejíž je MŠ 

součástí, je přílohou č.1 této výroční zprávy 

 

16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

 

viz příloha č.2 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 

Sb.(Školský zákon), vyhlášky č.15/2005 Sb. resp. vyhlášky č.225/2009 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zdíkově dne: 20. září 2019                                     ……………………………………..                

                                                                                       Mgr. Z. Kluibr - ředitel školy 

 

 

 

 

 

   Předloženo Školské radě ke schválení dne 12. 10. 2019 

 

       

 

   Schváleno Školskou radou dne……..…………..         ……………………………. 

                                                                                                               podpis 

 

   Předloženo zřizovateli obci Zdíkov dne ………..        ……………………………. 

                                                                                                               podpis 

 

 

 

 


