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1. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

1. Název školy     Základní škola Veselí and Lužnicí,   

      Blatské sídliště 23, okres Tábor 

2. Adresa školy     Blatské sídliště 23 

      391 81 Veselí nad Lužnicí  

Kontakty:     381 583 881 ústředna 

      381 583 748 ředitelna 

e-mail      skola@1zs-veseli.cz 

    

právní forma       příspěvková organizace od 1. 1. 2001 

    

IČO      70893292  

    

IZO ZŠ      000 582 719 

    

IZO ŠD      114 900 086 

    

číslo účtu             26822301/0100 

 

3. Název zřizovatele    Město Veselí and Lužnicí 

   sídlo                 náměstí T.G. Masaryka 26 

      391 81 Veselí nad Lužnicí  

   právní forma          Město Veselí and Lužnicí 

   IČO                    000 253 081 

   statutární orgán      Ing. Vít Rada 

      starosta města 

 

4. Adresa datové schránky   tjo39p 

      ID datové schránky gp7mjrg  

 

5. Ředitel školy     Mgr. Lubomír POSPÍCHAL 

    

 

6. Statutární zástupce ředitele   Mgr. Gabriela KAISLEROVÁ  

   

 

7. Datum zahájení činnosti školy  25. 10. 1881 

 

 

8. Datum dřívějšího zařazení do sítě škol 01. 04. 1993 
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2. 

UČEBNÍ PLÁNY 

 pro 1. - 5. ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

1. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) 1 2 3 4 5 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace      42+9 42 

Český jazyk a literatura 8+1 7+2 7+1 6+2 5+3 33+9 33 

Cizí jazyk 0 0 3 3 3 9 9 

Matematika a její aplikace      20+5 20 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 X 

Informační a komunikační technologie      1 1 

Informatika 0 0 0 0 1 1 X 

Člověk a jeho svět      12 12 

Prvouka 1 2 2 0 0 5 X 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 X 

Přírodověda 0 0 0 1 2 3 X 

Umění a kultura      10 12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 X 

Výtvarné dovednosti 0 0 2 2 1 5 X 

Člověk a zdraví      10+2 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Sportovní hry 0 0 0+1 0+1 0 0+2 X 

Člověk a svět práce      7 5 

Pracovní dovednosti 0 0 1 1 1 3 X 

Pracovní a výtvarné dovednosti 2 2 0 0 0 4 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 18 18 22 22 22 102 102 

CELKEM DISPONIBILNÍ 2 3 3 4 4 16 16 

CELKEM V ROČNÍKU 20 21 25 26 26 118 118 
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2. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) 6 7 8 9 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace     33+4 33 

Český jazyk a literatura 3+1 4+1 4+1 4 15+3 15 

Cvičení z českého jazyka 0+1 0 0 0 0+1 X 

Cizí jazyk  3 3 3 3 12 12 

Další cizí jazyk 0 2 2 2 6 6 

Matematika a její aplikace     15+4 15 

Matematika 3+1 4 4 4+1 15+2 15 

Cvičení z matematiky 0+1 0+1 0 0 0 X 

Informační a komunikační technologie     1+3 1 

Informatika 1 0+1 0+1 0+1 1+3 1 

Člověk a společnost     11+2 11 

Dějepis 1+1 2 2 2 7+1 0 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

Etická výchova 0 0 0 0+1 0+1 0 

Člověk a příroda     21+1 21 

Fyzika 1 1 2 2 6 0 

Chemie 0 0 2 2 4 0 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 0 

Zeměpis 1+1 1 1 2 5+1 0 

Umění a kultura     10 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

Člověk a zdraví     10+2 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Výchova ke zdraví 1 1 0+1 0+1 2+2 0 

Člověk a svět práce     3+1 3 

Pracovní činnosti 0+1 1 1 1 3+1 0 

CELKEM ZÁKLADNÍ 22 25 25 26 104 104 

CELKEM DISPONIBILNÍ 7 5 6 6 18 18 

CELKEM V ROČNÍKU 29 30 31 32 122 122 
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POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

 

Tabulka učebního plánu označuje předepsané hodiny RVP ZV a skutečně rozdělené hodiny ŠVP. Čísla 

s předznamenáním + označují přidělení disponibilní časové dotace v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech a oborech.  

Disponibilní hodiny byly na prvním stupni použity na posílení hodin českého jazyka, na posílení hodin 

matematiky, aby byl vyrovnaný počet hodin v jednotlivých ročnících. Dále na posílení hodin tělesné 

výchovy, a to ve 3. a 4. ročníku. Počet přidělených disponibilních hodin se navyšuje od 1. do 5. ročníku. 

V 1. až 2. ročníku je zaveden vzdělávací obor Pracovní a výtvarné dovednosti, kde je časová dotace 2 

hod. odebrána z oblasti Umění a kultura a převedena do oblasti Člověk a svět práce, tak jako zařazení 

samotného oboru pod tuto oblast, za podmínky splnění výstupů náležejících oblasti Umění a Kultura.  

Ve 3. a 5. ročníku je sloučený obor rozdělen na Výtvarné dovednosti a Pracovní dovednosti pod 

příslušnou vzdělávací oblast. 

Ve 3. a 4. ročníku je zaveden vzdělávací obor Sportovní hry dotován jednou hodinou z disponibilní 

časové dotace. 

Další cizí jazyk je vyučován od 7. do 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku.  

V 9. ročníku je zaveden vzdělávací obor Etická výchova. 

Disponibilní časová dotace může být využita v případě vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními k zařazení pedagogické a speciálně pedagogické intervence, jsou-li tato podpůrná opatření 

žákovi doporučena ŠPZ. 

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu 

žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od PO3 jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podpůrná opatření budou žákům poskytována na základě doporučení školského poradenského 

zařízení a podle platné vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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3. 

PRACOVNÍCI ŠKOLY 
 

RÁMCOVÝ ROZPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
 

Ve školním roce 2020-21 měla škola 47 zaměstnanců, včetně zaměstnanců na rodičovské dovolené (2 

zaměstnankyně) a to v tomto složení: 

• 1 ředitel školy (koordinátor EVVO) 

• 1 zástupce ředitele (koordinátor ŠVP) 

• 29 učitelů z toho 

o 13 učitelů na 1. stupni z toho 1x metodik primární prevence, 1x výchovná poradkyně 

o 16 učitelů na 2. stupni z toho 1x metodik ICT, 1x výchovná poradkyně,  

• 4 vychovatelky školní družiny   

• 2 asistentky pedagoga 

• 1 referentka – THP 

• 1 školník  

• 6 uklízeček 

 

 

PRÁCE NAD RÁMEC ÚVAZKU 

 

Ve školním roce 2020/2021 byly přiděleny dvě stálé nadúvazkové hodiny. Byly přidělené po vzájemné 

dohodě pedagogickému pracovníkovi druhého stupně. Počet vyšších hodin byl dán dělením tříd do 

menších výukových skupin za účel zvýšení kvality vzdělávacího. V běžném školním roce by tak mohlo 

dojít ke zvýšení nákladů na vyplácení tzv. 200 % přespočetných hodin. Ovšem díky uzavření škol 

mimořádným opatřením nebyly tyto nadúvazkové hodiny propláceny, protože došlo k redukci 

vyučovaných hodin. 

Při distanční výuce nebyly propláceny žádné nadúvazkové hodiny. V případech, kdy škola byla 

v běžném provozu s plným počtem tříd a bylo nutno suplovat chybějící učitele, byly v některých 

případech přidělovány nadúvazkové hodiny. Suplující vyučující nevykonával pouze dohled nad žáky, ale 

vykonával přímou pedagogickou činnost, a to včetně odevzdané písemné přípravy na výuku svému 

nadřízenému (zástupkyně ředitele pro I. st., ředitel školy pro II. stupeň). Na pokrytí suplovaných hodin 

se přednostně podíleli vyučující, kteří daný týden nesplnili stanovený počet přímé pedagogické činnosti 

s ohledem na aprobaci vyučujícího a suplovaný předmět.  

V průběhu roku došlo k odchodu kmenové vyučující na mateřskou dovolenou. Uvolněný úvazek 

(matematika, informatika) byl pokryt přijetím dvou nových učitelek na půl úvazku. Osobní důvody jim 

nedovolily vzít úvazek celý, z tohoto důvodu bylo nutné toto řešení. Obě nové kolegyně se velice rychle 

a kvalitně zapojily do výuky. Došlo i k předání agendy třídního učitele. Proběhlá změna neměla na 

kvalitu výuky vliv a byla bezproblémová, a to jak z pohledu vyučujících, vedení školy, tak i  podle ohlasů 

žáků a zákonných zástupců. 

Jiná dlouhodobá absence například z důvodu nemoci nebyla v průběhu roku zaznamenána. 
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U provozních pracovníků byla krátkodobá nemocnost byla řešena za pomoci přesčasové práce zbylých 

nepedagogických pracovníků. Od 1. 9. 2020 byla přijata na dlouhodobý záskok jedna uklízečka. Záskok 

byla plánovaný pouze několikaměsíční, ale z důvodů zdravotních komplikací kmenové zaměstnankyně 

záskok trval do konce školního roku. 

 

4. 

ÚDAJE O ZÁPISU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

Vzhledem k mimořádným situacím se zápis do 1. tříd konal ve dnech 1. - 30. dubna 2021. Škola zásadně 

upravila zápis žáků do k PŠD. Nebyl umožněn motivační pohovor ani formální část zápisu prezenční 

formou. Škola využila možností systému EduPage a vyvěsila elektronickou přihlášku na webové 

stránky. Zákonní zástupci vyplnili online formulář o přijetí žáka k povinné školní docházce, po kontrole 

ze strany školy byli rodiče vyzváni k návštěvě školy a osobně podepsali žádost o přijetí žáka ke školní 

docházce nebo doložili potřebná vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře 

pro potřeby odkladu PŠD. Při podpisu bylo dbáno na hygienicko-bezpečnostní opatření. 

Celkem bylo přijato 72 dětí, z nichž u 19 dětí zákonní zástupci zvažovali odklad povinné školní docházky. 

Po doložení vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře bylo vydáno 

rozhodnutí o odkladu u všech 19 žádostí. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 první třídy. 

 

PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021 

V tomto školním roce končí základní vzdělání v naší škole celkem 37 žáků. Z 9. tříd končí 36 žáků  

a z 8. tříd 1 žák. Do uměleckých oborů podala přihlášku pouze 1 žákyně, která uspěla. Ze 7. tříd se hlásí 

na víceletá gymnázia 3 žáci a z 5. tříd 1 žák. 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu dne 26. února 2021 a vzhledem k nepříznivé epidemiologické 

situaci MŠMT provedlo úpravy přijímacích zkoušek, které spočívaly v posunu jejich časového 

harmonogramu. Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky byly stanoveny na 3. a 4. května 2021, 

školní kolo přijímacích zkoušek na období od 3. do 19. května 2021 a řádné termíny jednotné přijímací 

zkoušky na víceletá gymnázia na 5. a 6. května 2021. 

Počty přijatých, či nepřijatých uchazečů nejsou známy. Na základě legislativy nejsou rodiče ani žáci 

povinni nás o této skutečnosti informovat. 
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5. 

VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. STUPNĚ 

Proces výchovy a vzdělávání na první stupni probíhá ve dvou výukových obdobích. První období je od 

1. do 3. ročníku a druhé od 4. do 5. ročníku. Třídní učitelé jsou přidělováni na základě tohoto rozložení. 

První až třetí ročník učí žáky jeden třídní učitel a mění se pro čtvrtý až pátý ročník. Ve třetím ročníku 

vyučují další vyučující anglický jazyk, ve čtvrtém a pátém ročníku jsou do výuky zařazeni vyučující z 2. 

stupně. V tomto druhém období si žáci již zvykají na nové vyučující a jejich rozdílné přístupy, což je 

dobrá příprava pro přestup na druhý stupeň. 

Činnost třídního učitele v prvních ročnících je z výchovného hlediska zaměřena na adaptaci žáků na 

školní prostředí, na vytvoření správných školních pracovních návyků a na rozvoj samostatnosti žáků. 

Třídní učitelé se zaměřují na sociální vztahy ve třídě řízenými činnostmi při třídnických hodinách. Ve 

vzdělávacím procesu je cílem, aby žáci zvládli základní čtenářské dovednosti, znalost písma, 

matematické dovednosti v rozsahu určeném školním vzdělávacím programem a rozvíjeli svoje 

předpoklady ve výchovných předmětech.  

V druhém období se žáci připravují na určitou míru samostatnosti, rozvíjejí své dovednosti a pevně 

stanovenými výstupy jednotlivých předmětů uzavírají období prvního stupně. 

V tomto školním roce nemohly být cíle výchovně vzdělávacího procesu naplněny v plném rozsahu 

vzhledem k uzavření škol z důvodu pandemické situace státu. Žáci prezenčně docházeli do školy od 

začátku září do poloviny října, pak byla zahájena distanční forma výuky. Došlo k zásadním změnám 

podmínek pro výuku. Během roku došlo k několika změnám v prezenční, distanční a rotační výuce. 

Těmto podmínkám byl průběžně přizpůsobován rozvrh hodin, formy a metody výuky a v neposlední 

řadě organizace celého školního roku. 

Distanční výuka mohla být realizována formou online synchronní nebo asynchronní výuky. Synchronní 

výuka znamená přímý videohovor učitele se žáky, asynchronní výuka obnáší zasílání materiálů, úkolů, 

podkladů k výuce e-mailem, případně nějakou výukovou aplikací nebo přes školní informační systém 

EduPage. Vedení školy vydalo pokyn vyučovat na 1. stupni synchronně ve třech blocích po 30 minutách 

denně. Výuka byla především zaměřena na hlavní předměty – český jazyk, matematiku a cizí jazyk. Ve 

4. a 5. ročníku pak byly také vyučovány předměty vlastivěda a přírodověda. Výuka byla zahajována 

v 8:00 hod., byla snaha dodržovat časové rozložení běžného rozvrhu. Záměrem bylo udržet pracovní a 

denní režim žáků. K synchronní výuce byl využíván Microsoft Teams (MT), kde byly žákům vytvořeny 

účty. V kalendáři MT byly učiteli zadány hodiny, na které se žáci přihlašovali. Po překlenutí počátečních 

potíží se tato forma výuky na naší škole dobře zaběhla a stala se standardem distanční výuky.  

Kromě běžného videopřenosu vyučující využívali prostředí MT k vytváření kvízů, zadávání úkolů, testů. 

Školní systém EduPage byl využíván na zasílání informací, úkolů a tvoření online testů, dále někteří 

využívali prostředí Wordwall k vytváření interaktivních motivačních her a úkolů. Používali aplikace 

Škola v pyžamu, Flippity, LearningApp, liveworksheets atp. Ke komunikaci se zákonnými zástupci 

využívali notifikační zprávy v EduPage a e-mailovou korespondenci. Všichni vyučující zlepšili svoje 
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dovednosti v ovládání IT technologií a někteří dosáhli mimořádně vysoké úrovně v jejich účelném 

využívání pro výukové potřeby. Žáci získali praktické dovednosti v ovládání některých prvků IT 

technologií, rozvíjeli empiricky své kompetence v této oblasti. Distanční výuka nemůže nahradit 

prezenční výuku. Z toho vyplývají negativní dopady na kvantitu a kvalitu probíraného učiva. Vyučující 

museli některé učivo zredukovat na základy, vyjmout rozšiřující učivo a některé učivo přesunout do 

následujícího roku. Při distanční výuce nebyl dostatečný prostor na řádné procvičení učiva. Bylo to 

dáno jednak časovou náročností a nízkou motivací žáků, kteří byli po tak dlouhou dobu vystaveni této 

formě výuky a tím byli zcela demotivováni. Nelze nahradit interaktivitu učitele a žáků při běžné výuce. 

Hodnocení žáků probíhalo formou klasifikace známkami s přihlédnutím ke všem okolnostem 

individuálních technických možností a individuálního přístupu žáků. Všichni žáci na prvním stupni byli 

zapojeni do výuky, nikdo nezůstal stát mimo systém. Vyučující vynaložili veškeré úsilí na zapojení všech 

žáků. Komunikace s rodiči byla velmi intenzivní, vždy vstřícná. 

V průběhu rotační výuky, kdy byly žákovské skupiny po týdnech střídány prezenčně na výuce, byl režim 

školy veden jako v běžném provozu. Učitelé dbali na aklimatizaci žáků ve školním prostředí, věnovali 

pozornost jejich sociálnímu zapojení. V otázkách výuky analyzovali, jaké znalosti a dovednosti mají žáci 

z období distanční výuky, aby mohli přizpůsobit plánovaný obsah učiva. Většinou muselo dojít 

k opakovanému procvičení již probraného učiva při distanční výuce. Distanční výuka neposkytuje 

možnosti tak intenzivního zapojení žáků na dostatečné procvičení a fixaci výukového obsahu.  

Vyučující ukončili školní rok s vědomím, že následující rok bude nutné začít s přihlédnutím 

k okolnostem roku minulého a podle toho přizpůsobit tematické plány učiva. Žákům bylo vydáno 

vysvědčení v běžném termínu. Hodnocení na vysvědčení mělo formu klasifikace známkami, tak jak 

ukládají pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v našem ŠVP. 

 

VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE II.ST. 

Výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem platným od 1. 9. 2018, včetně dodatků. 

Tvorbě tematických plánů na rok 2020/2021 předcházela řada pracovních schůzek a porad nad 

splněním výstupů RVP a ŠVP v roce 2020/2021, protože některé výstupy nebyly z důvodu počátku 

pandemie v roce 2020 (jarní vlna – školní rok 2019/2020) splněny. Tematické plány byly zpracovány 

tak, aby odpovídaly učivu a výstupům stanovených ŠVP, v některých předmětech došlo k redukci učiva 

na výstupy stanovené RVP. V průběhu školního roku 2020/2021 opět došlo k uzavření škol a distanční 

výuce. Distanční výuka však měla již jiné parametry a probíhala online prostřednictvím videohovorů 

komunikační platformy Microsoft Teams. Došlo k lepšímu plnění výstupů stanovených RVP a ŠVP. 

Přesto všechna tato opatření a snahu vyučujících nemohly být cíle výchovně vzdělávacího procesu 

naplněny v plném rozsahu. Žáci prezenčně docházeli do školy pouze od začátku září do poloviny října, 

pak byla zahájena distanční forma výuky. Případná rotační výuka nebo návrat žáků do škol na poslední 

týdny nemohly celkovou situaci zlepšit. 

Minimální standard formy distanční výuky byl stanoven pokynem ředitele na mimořádné poradě. 

Formy distanční výuky se oproti předchozímu roku u různých vyučujících již nelišily, ale byli pro všechny 

vyučující jednotné – byl vydán rozvrh pro online synchronní výuku přes Microsoft Teams (dále MT). 

Všichni vyučující byli povinni využívat komunikační platformu MT, využití a ovládání MT se pro vyučující 

i žáky stalo postupně rutinní standardní záležitostí. Vybrané stěžejní předměty – Český jazyka a 
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literatura, Matematika, Cizí jazyky byly preferovány a byl zachován týdenní počet vyučovaných hodin 

v ročníku.  

Dále je doplňovaly další předměty, zvláště Přírodopis, Chemie, Další cizí jazyk, Fyzika, Zeměpis. Rozvrh 

byl sestaven tak, aby odpovídal manuálu MŠMT k distanční výuce, byla dodržena psychohygiena a 

naplněny výstupy RVP. Výchovy byly vyučovány asynchronně.  

Výuka distanční měla svá pravidla a řád, zahájení výuky bylo vždy v 8:00 hod., nesměl být překročen 

limit 3 po sobě jdoucích vyučovacích hodin v jednom kuse apod. Časové rozvržení distanční výuky se 

na prvním a druhém stupni lišilo, na druhém stupni měli žáci denně více synchronní online výuky.  

Vyučující v distanční výuce využívali jak MT, tak systém EduPage, a to na zadávání online testů, online 

domácí přípravu, zasílání pracovních materiálů, odkazy na výuková videa, odkazy na výukové aplikace 

různých typů – např. liveworksheets.com, learningapps.com, toporopa.eu a mnoho dalších, viz kapitoly 

z předmětových komisí. U všech vyučujících došlo k výraznému zlepšení digitálních kompetencí. 

Celkově se jednalo o zlepšení, popř. rozšíření dovedností v ovládání IT technologií, vyhledávání 

vhodných aplikací, výukových softwarů atd. Žáci získali praktické dovednosti v ovládání některých 

prvků IT technologií.  

Pro komunikaci s rodiči a žáky byla využita notifikace systému EduPage, emailová komunikace, popř. 

telefonická. Komunikace s rodiči byla na velmi dobré úrovni. V okamžiku, kdy se objevil případ neúčasti 

žáka na DV, škola kontaktovala zákonné zástupce a náprava byla většinou okamžitá. V některých 

případech škola poskytla školní notebooky k zápůjčce. Trvalejší problémy s neúčastí nebo občasnou 

účastní žáků na DV se objevili pouze v jednotkách případů. Škola vždy vyzvala zákonné zástupce a žáky 

k návštěvě školy a po pohovoru nebylo nutné ani kontaktovat OSPOD, pro řešení těchto případů. 

Hodnocení žáků probíhalo formou klasifikace známkami. Vyučující při hodnocení přihlédli 

k okolnostem distanční výuky a k individuálním možnostem žáků, respektive rodičů a jejich zázemí – 

technického rázu, tj. vybavení ICT technikou, internetem apod. V případě, že distanční výuka nestačila, 

byly nabízené individuální konzultace přímo ve škole. Díky tomu byly do výuky nakonec zapojeni všichni 

žáci. Vyučující při distanční výuce vynaložili velké úsilí pro zapojení všech žáků. Snaha vyučujících 

vyučovat zajímavě, motivovat žáky a přívětivě hodnotit jejich pokroky, byla značná. Celkově byla 

distanční výuka pro vyučující v mnoha ohledech náročná, zejména psychicky a časově. Obdobně to bylo 

s žáky, časem upadala motivace žáků, pracovat, připojovat se a chtít se vzdělávat. 

Vysvědčení bylo vydáno v běžném termínu. Hodnocení na vysvědčení mělo formu klasifikace 

známkami, tak jak ukládají pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v našem ŠVP. 

Od září 2020 se přešlo na plnohodnotné využívání školního systému Edupage. Do systému EduPage 

byla přesunuta celá školní matrika a veškeré výkaznictví z toho plynoucí. Škola používá pouze 

elektronické třídní knihy a internetové žákovské knížky. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla věnována náležitá péče. Jejich potřeby byly 

zohledněny i při distanční výuce, například delším časovým úsekem na vyplňování online testů nebo 

možností konzultace zadaných úkolů s vyučujícím. Individuální konzultace osobní nebo 

prostřednictvím MT byly poskytnuty ale i žákům bez SVP, škola vycházela požadavkům žáků i rodičů 

vždy vstřícně. Pedagogické intervence, předměty speciální pedagogické péče a činnosti vyplývající 

z PLPP byly poskytovány prezenčně i distančně.  
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ŘEDITEL 

Činnost školy byla řízena prostřednictvím porad vedení školy, provozních porad pedagogického sboru 

a pedagogickými radami. Z porad jsou vždy učiněny závěry a zápisy, které jsou k nahlédnutí v kanceláři 

školy. Porady byly plněny prezenční i distanční formou, kdy byl využit Microsoft Teams. Měsíční 

schůzky rozšířeného vedení školy byly zrušeny, nahrazeny byly průběžnou komunikací vedení školy a 

dalších členů RVŠ. Na poradách jsou vydávány organizační pokyny, kterými se pedagogický sbor řídí. 

Průběžně byly aktualizované směrnice, které stanovují jednoznačná a čitelná pravidla činnosti ve škole. 

Důraz byl kladen na dodržování stanovených postupů, přesné rozdělení kompetencí a řádné plnění 

povinností. Zaměstnanci jsou o přidělení správy kabinetních sbírek, učeben a dalších přidělených 

funkcích či úkolech informováni v přípravném týdnu. Do organizace práce byli více zapojováni třídní 

učitelé, výchovné poradkyně, metodička primární prevence a metodik ICT. Ředitel vedl kolegy k 

aktivnímu využívání moderních informačních technologií a k využívání moderních metod vzdělávání, 

toto si ověřoval hospitacemi a konzultacemi s vyučujícími. Byla podporována systematická vnitřní i 

vnější komunikace na odpovídající odborné a profesionální úrovni.  

Ředitel kontinuálně studoval legislativu a účastnil se potřebných školení a seminářů. Veškeré 

informace předával na rozšířeném vedení a na poradách pedagogického sboru.  

V rámci činnosti MAP je členem Pracovní skupiny MAP a Řídícího výboru MAP ORP Soběslav a dále 

strategickým partnerem v MAS Třeboňsko. Tím je zajištěna informovanost v návaznosti na nabízené 

dotační tituly a dalších možnostech zkvalitnění pedagogické práce a vybavení školy.  

Ředitel dbal na vytváření kladného vztahu k žákům, zákonným zástupcům a ke zřizovateli. S třídními 

učiteli pravidelně konzultoval prospěch a chování jejich žáků a spolupráci se zákonnými zástupci. 

V rámci kontrolního systému si nechával zasílat emailovou komunikaci vyučujících se zákonnými 

zástupci do kopie. Tímto byl vždy informován o poznatcích a žádostech zákonných zástupců a jejich 

vyřešení učiteli. 

Směrem ke zřizovateli žádal o zajištění financí na provoz školy a dohlížel na efektivní čerpání rozpočtu. 

Dále vůči zřizovateli žádal o zajištění dostatečného materiálního a technického zázemí pro potřeby 

školy. Pro maximální úsporu peněžních prostředků zřizovatele, školy i zákonných zástupců žáků ředitel 

dbá na využívání dotačních programů. Díky tomu byly získány finance z různých zdrojů na širokou 

činnost školy, jedná se o zapojení školy do OP VVV – Šablony II, Ovoce do škol, Mléko do škol, projektu 

v rámci IROP a dohodovací řízení s ORP Soběslav v rámci navýšení platů. 

Ve spolupráci se zřizovatelem došlo v minulých letech k čerpání dotace z IROP na rekonstrukce 

a modernizace učeben. Udržitelnost projektů je pro školu náročná, protože musí plnit předepsané 

aktivity, to časově zatěžuje pedagogické pracovníky dalšími aktivitami a vedení školy časově 

a administrativou.  V květnu 2021 ředitel zpracoval podklady pro 2. monitorovací zprávu v rámci 

udržitelnosti projektu rekonstrukce učebny přírodních věd a mobilní učebny ICT a v červenci pro 1. 

monitorovací zprávu v rámci udržitelnosti projektu učebna robotiky. 

V rámci OP VVV zpracoval dvě zprávy o realizaci šablon, tj. o doučování žáků ohrožených neúspěchem, 

vedení klubů zábavné logiky a robotiky, využití ICT ve výuce, dalším vzdělávání pedagogických 
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pracovníků a personální šabloně zaměstnávání školního asistenta. V srpnu 2021 zpracovat závěrečnou 

zprávu o realizaci. Kompletní administrace projektu šablon OP VVV je vedena výhradě vedením školy 

a na jeho řízení a podávání zpráv o realizaci nebo závěrečné zprávě se nepodílí žádná externí firma. 

Z tohoto důvodu jsou veškeré finance určené na šablony dány do vybavení školy a na odměny pro 

vyučující a nikoli na náklady externí firmy. 

Ředitel zajišťoval uveřejňování výsledků činnosti školy pravidelně na nový web školy, občasnými články 

do časopisu Veselsko, popř. Táborského deníku. Pořízení pomůcek a audiovizuální techniky bylo vždy 

konzultováno s příslušnými vyučujícími, tak aby se pomůcky nedublovaly a byly řádně využívány.  

Vedením BOZP a PO je pověřena zástupkyně ředitele školy. Ředitel školy dbal na bezpečnost a ochranu 

zdraví žáků a zaměstnanců školy, a to kontrolou proškolení osob o BOZP a PO, kontrolou dodržování 

provozních řádů učeben, aktualizací bezpečnostních pokynů a kontrolou jejich dodržování. Dále se 

jednalo o provedení cvičného požárního poplachu a jeho vyhodnocení na poradě. 

Kontrolní činnost ředitele školy a zástupkyně ředitele školy byla vykonávána podle plánu kontrolní 

a hospitační činnosti. Ze záznamů o výsledcích kontrol vyplývá, že jejich zaměření i četnost poskytuje 

vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě průběhu výchovy a vzdělávání, plnění ŠVP, 

dosahovaných výsledcích a postupném naplňování koncepčních záměrů školy. Dále vedl učitele k 

otevřené komunikaci se zákonnými zástupci a požadoval z každého jednání se zákonnými zástupci zápis 

z výsledků jednání. 

V době uzavření školy ředitel nabídnul pedagogickým pracovníkům, aby si místo svého výkonu práce 

zvolili a oznámili to vedení školy. Pracovat ze školy bylo pedagogům umožněno za podmínek dodržení 

hygienických opatření. Řada tuto možnost využila z důvodu dostupnosti techniky, stálosti připojení 

internetu apod. Náplní práce bylo provádění distanční výuky. Pedagogickým pracovníkům bylo 

nabídnuto vybavení pro distanční výuku, konkrétně se jednalo o služební notebooky, licenční softwary 

a dálkový přístup na disky školy, popř. osobní technická podpora metodikem ICT. Jako minimální 

standard ředitel školy nařídil komunikaci s žáky a rodiči prostřednictvím Microsoft Teams. V průběhu 

uzavření školy komunikoval s vyučujícími telefonicky, emailem, prostřednictvím aplikace EduPage a 

Microsoft Teams. Při postupném uvolnění epidemiologických opatření svolával porady ve zvláštním 

režimu, tak, aby bylo minimalizováno riziko epidemie. V průběhu rotační a prezenční školní docházky 

dohlížel na dodržování nařízení a doporučení MŠMT a hygieniků při chodu školy. Dále organizoval 

veškeré povinnosti dané školním zákonem tak, aby vyhověly všem epidemiologickým nařízení. V praxi 

to znamenalo vytvářet nové rozvrhy, harmonogramy školní docházky, důsledně informovat zákonné 

zástupce a žáky o změnách výuky, dále vnitřní organizační opatření pro pedagogické zaměstnance, 

žáky, rodiče a provozní zaměstnance a důkladně kontrolovat dodržování těchto vnitřních opatření.  

Hospitační činnost ředitele školy byla řízena plánem hospitací a při prezenční výuce probíhala formou 

náhledů kdykoliv do průběhu hodin i celými hospitačními hodinami. Při hospitaci proběhla kontrola 

činnosti žáků, činnosti učitele a kontrola zvolené formy a metody výuky. Dále kontrola dokumentace a 

po hospitaci došlo k ústnímu zhodnocení hodiny s příslušným vyučujícím. V rámci distanční výuky se 

ředitel připojoval do online hodin, kde sledoval výuku. Vyučující dodržovali rozvrh distanční výuky, 

dodržovali psychohygienická nařízení a opatření vydaná MŠMT. Snažili se motivovat k práci, zapojovali 

do výuky aplikace z internetu. 
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Z hospitační činnosti vyplývá, že kvalita přípravy na výuku je na velmi dobré úrovni. Vyučující měli vždy 

připravené hodiny ať už se jednalo o výuku distanční či prezenční. Ve struktuře hodiny nechybělo 

stanovení cíle. V rámci distanční výuky bylo zapojování žáků obtížnější a styl výuky sváděl k frontální 

metodě výuky formou výkladu a prezentace sdílené obrazovky. Většina vyučujících se snažila zapojovat 

do výuky přihlášené žáky, zpestřovala výuku zapojením výukových aplikací apod. Celkově byla distanční 

výuky vyučována kvalitně, to také potvrdila inspekce provedená ČŠI. Nejlépe hodnoceni byli 

jednoznačně vyučující matematiky na druhém stupni, jmenovitě paní Mgr. Anděla Divišová a Mgr. 

Veronika Čoudková. Kvalitativně souhrnně dopadli lépe vyučující prvního stupně, z nich byla nejlépe 

hodnocena paní Mgr. Dagmar Sváčková, Mgr. Ivana Marušková. Rezervy spatřovali inspektoři při výuce 

cizích jazyků na II. stupni. Celkově ale byla škola hodnocena jako velmi dobrá. Nikdo z vyučujících nebyl 

v celorepublikovém porovnání hodnocen podprůměrně, což svědčí o tom, že si vyučující drží 

průměrnou a vyšší kvalitu. 

Hodnocení ICT 

Všichni pedagogičtí pracovníci zvládají základní ovládání ICT techniky typu notebook, stolní PC, 

interaktivní tabule, interaktivní obrazovka. Za školní rok 2020/2021 došlo k výraznému zlepšení 

dovedností v ovládání různých komunikačních a edukačních platforem a aplikací, popř. softwarů. 

Distanční výuka byla pro mnohé výzvou a zvýšila komunikaci a vzájemnou spolupráci vyučujících při 

ovládání techniky.  Na škole se vyskytuje široká škála uživatelů techniky, tj. od základních znalostí až po 

pokročilé uživatele zvládající i programování v určitých programech. Všichni ovládají komunikační 

platformu Microsoft Teams, školní systém Edupage včetně jeho modulů – ETK, IŽK, online testy, zadání 

domácí přípravy, notifikace apod.  

Vybavenost školy ICT technikou je na výborné úrovni.  

Na škole se nachází:  

• učebna výpočetní techniky – 26 ks stolních PC 

• mobilní učebna ICT – 30 ks NTB včetně nabíjecí skříně 

• učebna přírodních věd – 10 tabletů 

• učebna robotiky – 30 ks NTB včetně nabíjecí skříně 

• 3 učebny s interaktivními tabulemi ActivBoard  

• 13 učeben s interaktivními tabulemi SmartBoard  

• promítací sál s možností využití projektoru a přehráváním video nahrávek, CD a DVD 

• 2 učebny vybavené pojízdnými dotykovými obrazovkami nahrazující IAT 

• 1 učebna s dataprojektorem a promítacím plátnem 

Na škole se nachází 6 multifunkčních laserových tiskáren pro potřeby vyučujících, dále menší stolní 

tiskárny pro potřeby výchovných poradců, vedení školy apod. 

Na škole se nachází celkem 92 stolních počítačů. 25 z nich je v počítačové učebně pro žáky. Dále je pak 

minimálně jeden počítač v každé třídě a kabinetu. Ve škole je vyučujícím a žákům k dispozici celkem 61 

přenosných počítačů ve dvou učebnách. Škola letos pořídila dalších 25 notebooků pro pedagogy 

k stávajícím 10 notebookům. Celkem je tak na škole 35 přenosných počítačů pro pedagogický sbor. A 

v učebně přírodních věd je pro výuku k dispozici dalších 10 tabletů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají 
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školou pořízenou licenci programu Microsoft Office. Díky tomu měli všichni pedagogičtí pracovníci 

kvalitní podmínky pro vládou nařízenou distanční výuku. 

Všechny třídy na škole jsou vybaveny alespoň jedním počítačem připojeným na internet a školní server. 

Od tohoto školního roku jsme přešli na školní systém EduPage. Tato aplikace významně pomohla 

k zvládnutí distanční výuky. 

Počítačová síť je vedená FTP/UTP kabelem. Přenosová rychlost vnitřní sítě je 1 Gbps pro kabelové 

připojení, 54 Mbps pro bezdrátové připojení. V budově jsou přípojná místa k síti pomocí 

Ethernethových zásuvek. Budova školy je pokryta Wi-Fi signálem pro pedagogické pracovníky. 

Připojení školy k internetu je zajištěno připojením 30 Mbps. 

Na webových stránkách školy zájemci najdou nejdůležitější informace pro příslušný školní rok – skladbu 

pedagogického sboru, učební plány, organizaci školního roku, termíny třídních schůzek, způsob 

omlouvání žáků, termín zápisu do 1. třídy, přehled akcí v aktuálním měsíci, fotogalerii a celou řadu 

dalších informací, týkajících se každodenního života školy. Webové stránky školy jsou pravidelně 

aktualizovány. Stránky jsou propojeny s aplikací EduPage. 

Stávající úroveň výpočetní techniky a její modernizaci zajišťujeme z prostředků zřizovatele na provoz 

školy, projektů OP VVV a projektů IROP. 

HODNOCENÍ EVVO 

V plánu EVVO na rok 2020/2021 bylo uskutečnit aktivity, které se nestihli díky pandemické situaci ve 

školním roce 2019/2020. Od září 2021, ale bylo jasné, že exkurze, projektové dny napříč třídami a 

tematické akce zaměřené na rozvoj EVVO se budou dle plánu uskutečňovat jen velmi těžko. Důvodem 

byl především omezený čas na tyto aktivity, protože se předpokládalo, že v průběhu prvního pololetí 

se bude výuka a organizace školního roku zaměřovat na doplnění nezvládnutého učiva ze školního roku 

2019/2020 a záhy došlo ke zrušení prezenční výuky, kterou nahradila výuka distanční. 

Hlavní proud ekologické výchovy a osvěty byl tedy uskutečněn pro všechny žáky především v rámci 

výuky podle ŠVP. Jednalo se zvláště o průřezová témata.  V rámci distanční výuky byla EVVO zařazována 

především průřezovými tématy ve spojitosti s jinými předměty. Byly využívány témata ročních období 

a tradičních svátků. Při distanční výuce byly také zařazovány aktivity, které žáky podněcovaly k výletům 

do terénu a přírody, jednalo se o různé bojové hry, náměty na výlety v okolí města Veselí nad Lužnicí 

apod. Tyto možnosti ale velmi komplikoval zákaz vycházení, popřípadě zákaz opuštění katastru obce. 

Žáci byli v rámci hodin přírodopisu a přírodovědy podněcováni k šetření energií, správnému třídění 

odpadů z domácnosti a např. v zimním období k péči o zpěvné přezimující ptactvo.  

V případě prezenční výuky měli žáci možnost podílet se na třídění odpadů ve škole. Škola je vybavena 

nádobami pro třídění papíru, pet-lahví, tetrapaku a zpětný odběr baterií. Soutěže určené 

k podněcování zájmu o ekologickou výchovu byly zrušeny. 

Práce na školním pozemku a v okolí školy byly omezeny na období prezenční výuky. Nejvíce byl tak 

využit čas v období květen a červen 2021. V této době se vyučující snažili využívat venkovní výukové 

prostory na školním dvoře. Školní výlety byly umožněny pouze pěší do okolí města. Nejvíce tak byla 

využita naučná stezka veselské pískovny a další zajímavosti v dostupné vzdálenosti. Při výletech žáci 
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měli možnost si rozdělat oheň na místech k tomu určených, opéct vuřty, správně uhasit oheň a pravidla 

bezpečného a šetrného pobytu v přírodě. 

Ekologické výchově blízké aktivity prováděla při své činnosti také školní družina. Viz zápis činnosti ŠD. 

METODICKÝ ORGÁN 1. – 3. ročník 

V 1. a 2. třídách probíhala výuka od poloviny listopadu do konce února prezenčně, proto žáci strávili 

při distanční výuce (dále DV) méně času než žáci 3. tříd. DV byla denně vedena synchronně online přes 

MS Teams, asynchronně byly zadávány úkoly na procvičování učiva. Pravidelně se připojovali všichni 

žáci. Učitelky 1. a 2. tříd využívaly při výuce různé aplikace (skolakov, rysava, kdeseucit, etaktik), vhodná 

výuková videa, některé připravovaly výukové materiály v programu SMART Notebook a EduPage. 

Během hodin střídaly aktivity, používaly různé pomůcky (kartičky s čísly a s i, y, počitadla, hodiny, 

mazací tabulky), zařazovaly pohybové úkoly a uvolňovací cviky.  

Redukce učiva v Čj, M a Prv nebyla nutná, základní učivo je celou dobu probíráno dle tematických 

plánů, pouze bylo méně času na opakování. Výchovy byly vyučovány dle pokynů při prezenční výuce.  

Při DV byla u žáků slovně hodnocena aktivita a snaha v hodinách, vypracování zadaných úkolů – žáci 

dostávali zpětnou vazbu o výsledcích práce, důraz byl kladen na kladné hodnocení, povzbuzení. 

Hodnocení známkami je používáno při prezenční výuce. Při přechodu z DV na prezenční výuku bylo 

zařazeno adaptační období. 

Ve 3. třídách díky delší době na DV bylo využíváno více aplikací (wordwall, liveworkssheets, 

learningsApps, padllett, detskestranky, matika.in, skolaonline a další). Přes systém EduPage byly žákům 

zadávány úkoly na domácí procvičování učiva, testy, odkazy na online procvičování, hodnocení prací, 

které žáci posílali ofocené. 

Redukce učiva se dotkla předmětu ČjL, konkrétně literární a slohové výchovy (čten. deník, dramatizace, 

psaní dopisu), dále předmětu M, konkrétně geometrie – konstrukce trojúhelníku. 

Hodnocení žáků – verbálně byly hodnoceny kompetence k učení (práce s motivací, dodržování 

vlastního řádu, výdrž při učení, umění požádat o pomoc). Známkou byly hodnoceny zadávané testy. 

Distanční výuka kladla důraz na větší samostatnost žáků, na což spousta dětí není zvyklá. Některé děti 

jsou více nepozorné, zhoršilo se čtení, rychlost psaní, práce bývala odbytá s chybami. Některé znalosti 

nejsou zdaleka tak upevněné, jako kdyby se žáci účastnili prezenční výuky. Vliv mělo i rodinné zázemí. 

Naproti tomu se žáci velmi rychle naučili ovládat počítač, tablet, telefon, dokážou pracovat i bez 

pomoci rodičů. 

METODICKÝ ORGÁN 4.-5. ročník 

Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli epidemii coronaviru byla výuka ve 4.a 5. ročnících vedena 

převážně on-line přes MS Teams. Téměř všichni žáci se pravidelně připojovali na vyučování, avšak 

zadané a vypracované úkoly někteří neodevzdávali včas nebo vůbec. Zde se ukázal silný vliv rodiny na 

výchovu a vzdělání dítěte. Děti, na které rodiče pravidelně dohlíželi, měli úkoly v pořádku. Část dětí, 

kterým se rodiče tolik nevěnovali, měla s úkoly a jejich odevzdáváním problémy.  
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Učivo 4. a 5. ročníků bylo částečně zredukováno. V matematice se jednalo především o geometrii, 

v českém jazyce o čtení nebo sloh. Vlastivěda a přírodověda nebyla probírána do hloubky, žákům byly 

předávány základní informace. Výchovy byly vyučovány v rámci možností – hudební výchova např. jen 

formou práce s texty nebo notami, tělesná výchova – zde byly zadávány úkoly jako např. chůze 

v tempu, pobyt v přírodě, výtvarné a pracovní dovednosti – jednalo se o samostatné práce v prostředí 

domova. 

Přestože byl dán žákům prostor na procvičení a upevnění učiva (různé aplikace a IT platformy), při 

návratu do školy se ukázalo, že část žáků se potýká s neznalostí základního učiva. V době prezenční 

výuky bylo proto potřeba se zaměřit na upevnění základních znalostí žáků. Rotační výuka však tomuto 

záměru rozhodně nepomáhala a žákům neprospívala, žáci neměli zažitý pracovní režim a týdenní 

rotace byla náročná na adaptaci žáků. Na základě letošních zkušeností lze konstatovat, že prezenční 

výuka ve škole má své nezastupitelné místo ve výchově a vzdělávání dětí. 

 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÝ JAZYK a CIZÍ JAZYKY 

Český jazyk 

Komise se zabývala úpravou rozvržení vzdělávacího obsahu v předmětu český jazyk a literatura. 

Vzhledem k distanční výuce od října 2020 bylo nutné provést další úpravy, které se týkaly především 

jazykové výchovy, na niž byl kladen podstatně větší důraz než na učivo komunikační a slohové výchovy 

a literární výchovy, které se pravidelně v jednotlivých ročnících opakuje a postupně rozšiřuje. Učivo 

těchto dvou oblastí bylo vhodně propojováno tak, aby došlo nejen k jeho opakování a rozšiřování, ale 

aby byla i vhodně využita práce s uměleckým textem, publicistickými útvary a filmovými ukázkami při 

procvičování a zpracovávání jednotlivých slohových úvarů.  

Během distanční výuky vyučující využívali různých forem práce:  

1. On-line výuky přes Microsoft Teams, která byla vhodně kombinována s asynchronní výukou 

2. Velkou pomocí byla pro vyučující aplikace EduPage, ve které zadávali domácí úkoly, testy, 

prezentace. Zároveň umožnila formou zpráv komunikaci s rodiči. 

3. Využití interaktivních výukových programů: Wordwall, Flippity, ActivInspire, PowerPoint, 

liveworksheets, learningapps 

4. Učivo z literatury bylo podle potřeby také doplňováno ukázkami z filmového zpracování díla 

(forma odkazu nebo ukázky z You Tube), využity byly i audio nahrávky. 

Během výuky docházelo ke slovnímu hodnocení a vysvětlení chyb, kterých se žáci dopustili. Formativní 

hodnocení bylo využíváno v menší míře, výkony jednotlivců však nebyly porovnávány, vždy byl 

hodnocen výkon jedince. 

Práce žáků během distanční výuky: 

Žáci se na on-line hodiny připojovali prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů, časté byly 

problémy s vypadáváním sítě, nefunkční mikrofony apod. Někteří žáci se připojovali a pracovali 

pravidelně, jiní s výkyvy. Našli se však i tací, kteří spolupracovali minimálně a pouze po intervenci 

vyučujícího nebo třídního učitele. Byly využité i individuální konzultace jako pomoc zaostávajícím 
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žákům. Během distanční výuky probíhala příprava žáků k přijímacím zkouškám na SŠ – přípravou se 

zabývaly p. D. Volavková a D. Fechtnerová  

 

 

Anglický jazyk 

1) Vzhledem k pokynům MŠMT-Organizace školního roku 2020-2021 komise přeplánovala 

vzdělávací obsah a provedla úpravy tak, aby bylo v novém školním roce dosaženo očekávaných 

výstupů dle ŠVP z předcházejícího školního roku 2019-2020. 

2) Komise se shodla, že začátek školního roku 2020/2021 bude věnován především zjišťování 

individuální úrovně dosažených výstupů u jednotlivých žáků a tomu následně přizpůsobeným 

souhrnům, opakováním a individuálně zaměřeným procvičováním a upevňováním učiva s 

cílem předcházet prohlubování nerovností mezi jednotlivými žáky. 

3) Vzhledem k potřebě opakování a doplňování učiva z předchozího šk. r. 2019-2020 byla žákům 

dočasně ponechány jazykové učebnice z nižších ročníků.  

Německý jazyk 

Redukce učiva proběhla v ročnících: 7., 8., 9. v německém jazyce byla týdenní dotace po dobu distanční 
výuky snížena ze dvou na jednu hodinu až do 19. dubna, v důsledku toho došlo ke ztrátě cca 20 hodin 
výuky – to se projevilo hlavně v nedostatku času na procvičování. Nedostatkem času na procvičování 
byl nejvíc postižen 7. ročník, kde se s němčinou začínalo. Plánované učivo na měsíce květen a červen 
ve všech třech ročnících nebylo úplně probráno. 

Formy výuky – frontální výuka na online hodinách, asynchronní výuka dle rozvrhu hodin – samostatná 

práce žáků, pracovní listy, práce v pracovních sešitech, práce s učebnicí, občasná individuální pomoc 

zaostávajícím žákům formou konzultací 

                                                                                                                                                 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE DĚJEPIS, ZEMĚPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ 

VÝCHOVA 

Ve školním roce 2020-2021 se opakovala situace z předešlého školního roku, prezenční výuku nahradila 

výuka distanční. Mimořádná opatření vlády vyvolaná špatnou epidemiologickou situací v souvislosti se 

šířením nemoci Covid 19 tentokrát zavřela školu na podstatně delší období. Zatímco loni jsme vzniklou 

situací byli zaskočeni, většina z nás improvizovala a hledala si cesty, jak žákům zprostředkovat novou 

látku, jak procvičovat učivo a jak žáky hodnotit, v letošním školním roce jsme byli daleko připravenější. 

Všichni vyučující D, Z, Ov i Ev zvládli základy práce v EduPage a v Microsoft Teams. Výuka tak probíhala 

buď synchronně přes Microsoft Teams nebo asynchronně přes EduPage. Většina žáků se pravidelně do 

výuky zapojovala, pouze u jednotlivců se vyskytovaly problémy s účastí na distanční výuce, Buď jim 

chyběla technika (to však škola řešila zápůjčkami počítačů), nebo prostě neměli zájem. To bylo řešeno 

s rodiči i OSPODEM. 

 V předmětu dějepis probíhala až do 19. dubna pouze synchronní výuka přes Microsoft Teams, časová 

dotace byla ze dvou hodin snížena na 1 hodinu týdně. Přesto se oběma vyučujícím dějepisu podařilo 
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probrat všechno důležité učivo, výrazné škrty v učebním plánu nemusely být prováděny. Dějepisné 

učivo si žáci upevňovali za pomoci pracovních sešitů z dějepisu. Opakování učiva probíhalo online testy 

vytvářenými v EduPage. Při výuce jsme používali i krátká videa, DUMY, žáci si vyhledávali informace ve 

wikipedii apod.  Od 19.4. se vrátil původní rozvrh, žáci měli 2 hodiny dějepisu týdně a ve všech ročnících 

se střídá 1 hodina výuky přes Microsoft Teams a jedna hodina asynchronní výuky přes EduPage. 

Výjimkou jsou 8.třídy, které měli obě hodiny dějepisu pouze v EduPage.  

Co se týká hodnocení žáků, vyučující měli dostatek podkladů, kromě známek byli žáci hodnoceni i 

slovně, dostávali zpětnou vazbu, aby věděli, v čem chybovali, nebo naopak, co se jim podařilo.  

V předmětu zeměpis byl časová dotace v 7. a 8.ročníku jedna hodina týdně, díky nastavení distanční 

výuky zde nemuselo dojít k žádným omezením obsahu učiva. V 6.a 9. ročníku, kde byla časová dotace 

2 hodiny týdně, však k určitým úpravám muselo dojít. Bylo přistoupeno k redukci některého učiva nebo 

k jeho zhuštění. Redukce učiva byla provedena hlavně u těch témat, která se probírají i v jiných 

předmětech. V 6.ročníku v celku Lidé na Zemi se redukce dotkla náboženství a světových jazyků. V 9. 

ročníku bylo vypuštěno téma Mezinárodní organizace a Evropská unie, obě tato témata se probírají v 

dějepise a v občanské výchově. Výuka zeměpisu probíhala přes EduPage, byl používán Powerpoint, 

různá videa a internetové odkazy. Žáci se do výuky zapojovali velmi poctivě. Výsledky jejich práce byly 

hodnoceny známkami, ale také slovním hodnocením, aby byla co nejlépe zajištěna zpětná vazba pro 

žáky.  

Občanská výuka byla vyučována asynchronně 1x týdně přes EduPage, vyučující využívali i občasné 

spojení se třídou přes Microsoft Teams, pokud bylo třeba některou látku podrobněji vysvětlit či vyjasnit 

některé nepřesnosti. Někteří vyučující používali při hodinách aplikaci liveworksheets. Žáci na každou 

hodinu obdrželi pracovní list, seznámili se s novou látkou a odpovídali na položené otázky. Otázky byly 

voleny tak, aby žáci vyjadřovali vlastní názor. Informace si mohli vyhledávat i na internetu. Za každé 

pololetí také obdrželi zadání jednoho referátu. V předmětu občanská výchova byla provedena pouze 

mírná redukce učiva, vynechána byla témata, která vyžadovala kolektivní práci ve třídě. Některá 

témata, která vycházela na více hodin, byla zredukována do hodiny jedné. Při ověřování znalostí se děti 

v problematice orientovaly velmi dobře, většinou byli žáci hodnoceni známkou 1. Na vysvědčení v 

1.pololetí bylo několik žáků z důvodu nedostatečného množství podkladů pro hodnocení 

nehodnoceno, všichni si známky doplnili v náhradním termínu. 

V předmětu Etická výchova bylo postupováno obdobně jako v občanské výchově, výuka probíhala 

asynchronně přes EduPage formou pracovních listů. K žádné redukci učiva v tomto předmětu nedošlo. 

 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE: PŘÍRODOPIS, CHEMIE, PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 
Chemie 

• Výstupy RVP byly splněny, došlo k redukci učiva v jednotlivých probíraných tématech. 

• Forma výuky synchronní v kombinaci s asynchronní. 

• Využití aplikací MS office – MS Teams, MS Word, MS Powerpoint, MS Whiteboard,  

ActivInspire, školní systém EduPage, webové stránky 

• Kombinace formativního hodnocení (připomínky a korekce žákovských prací, připomínky  
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a korekce v průběhu žákovi práce v online hodinách, hodnocení komunikace žáků  

při skupinové práci) a sumativního hodnocení (formou známek). 

• Žáci se ve většině případů do výuky zapojovali, většina odevzdávala zadanou práci pravidelně, 

znalosti žáků kontrolovány průběžně formou online testů, komunikací se žáky během online 

výuky. Žákům, kteří se do distanční výuky nezapojovali nebo jen sporadicky, byli nabídnuty 

individuální osobní konzultace nebo konzultace přes MS Teams. 

• Znalosti žáků jsou průměrné. 

Přírodopis 

• Výstupy RVP byly splněny, došlo k redukci učiva v jednotlivých probíraných tématech. Zcela 

byly vypuštěny laboratorní práce. 

• Forma výuky synchronní v kombinaci s asynchronní (synchronních online hodiny přes aplikaci 

Microsoft Teams a to s každou třídou 1x týdně. Ostatní hodiny byly asynchronní online jednu 

hodinu týdně. V tomto případě byly žákům zasílány materiály k prostudovaní, pro práci 

s textem, online kvízy či testy.) 

• Využití aplikací – MS Teams, MS Word, MS Powerpoint, MS Whiteboard, ActivInspire, aplikace 

liveworksheets.com., školní systém EduPage, webové stránky. 

• Kombinace formativního hodnocení (připomínky a korekce žákovských prací, připomínky  

a korekce v průběhu žákovi práce v online hodinách, hodnocení komunikace žáků  

při skupinové práci) a sumativního hodnocení (formou známek). 

• Žáci se ve většině případů do výuky zapojovali, většina odevzdávala zadanou práci pravidelně, 

znalosti žáků kontrolovány průběžně formou online testů, komunikací se žáky během online 

výuky. Žákům, kteří se do distanční výuky nezapojovali nebo jen sporadicky, byli nabídnuty 

individuální osobní konzultace. 

• Díky domácímu prostředí, kde online testy žáci vypracovávali bylo průběžné hodnocení 

výsledků vzdělávání výrazně lepší než v jiných letech. Znalosti a dovednosti žáků bylo možné 

po několika měsíční distanční výuce na konci školního roku prověřit a zhodnotit přímo ve škole. 

Vlastní znalosti a dovednosti žáků získané během distanční výuce při prezenčním zkoušení 

neodpovídali průběžnému hodnocení z distanční výuky. 

 

Pracovní činnosti 

• Výstupy RVP byly splněny. 

• Forma výuky asynchronní. 

• Využití aplikací MS office – MS Word, MS Powerpoint, školní systém EduPage, webové stránky. 

• Kombinace formativního hodnocení (připomínky a korekce žákovských prací) a sumativního 

hodnocení (formou známek). 

• Žáci se ve většině případů do výuky zapojovali, většina odevzdávala zadanou práci pravidelně. 

  

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA 

Distanční výuka matematiky byla vedena ve všech ročnících on-line formou přes MS Teams. Ve všech 

ročnících byla také během distanční výuky zachována časová dotace předmětu. Přesto bylo učivo 
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částečně zredukováno, případně přesunuto do dalšího ročníku. Žákům byla v průběhu hodin nabízena 

možnost procvičování probírané látky formou různých atraktivních IT kvízových aplikací. K výuce 

matematiky bylo poskytnuto učitelům výborné technické zázemí, vyučující měli dispozici grafické 

tablety, notebooky, vhodný software, což zkvalitňovalo tuto náročnou formu výuky. K zadávání 

domácích úkolů, známek, vypracovávání testů, ke komunikaci s rodiči využívali vyučující platformu 

EduPage, která je přehledná a srozumitelná pro žáky, rodiče i učitele. 

I distanční forma výuky fyziky byla ve všech ročnících vedena on-line formou přes MS Teams. Během 

platnosti distančního rozvrhu byla časová dotace v 8. a 9. ročníku zredukována na 1 hodinu týdně. 

V letošním 8. ročníku proto dojde k přesunu jednoho tematického celku do 9. ročníku – jedná se o 

jadernou fyziku. V 9. ročníku se podařilo učební plán splnit.  

Při výuce Informatiky bylo třeba částečně redukovat učivo. Díky distanční výuce se uživatelská 

dovednost počítačů u většiny dětí zlepšila. Od druhého nástupu na distanční výuku byla dětem zasílána 

práce. Při výuce byly používány metody asynchronní. Pro výuku byl využíván nejvíce program EDU page 

a balík Microsoft Office a samozřejmě mnoho internetových odkazů. Žáci se při informatice zapojovali 

až na výjimky velmi poctivě.  

Pro hodnocení žáků bylo v matematice, fyzice i informatice využíváno kvantitativní hodnocení, které je 

přehledné a má rychlou orientační hodnotu. 

 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

• Výstupy RVP byly splněny. 

• Všechna teoretická témata byla probrána. K redukci došlo u praktických hodin. Druhy sportů 

byly probrány většinou teoreticky. U některých sportů byli žáci vyzváni k domácí cvičební 

aktivitě. Některá témata byla probrána pomocí projektů. 

• Forma výuky: asynchronní. 

• Využití aplikací – MS Teams, MS Word, MS Powerpoint, školní systém EduPage, webové 

stránky (internetové odkazy – zejména videa) 

• Při hodnocení bylo využíváno kromě známek i slovní hodnocení pro zajištění co nejlepší zpětné 

vazby pro studenty. Hodně v těchto předmětech byla zhodnocena píle a odpovědnost žáka za 

svoji práci.  

• Žáci se většinou pravidelně do výuky zapojovali. Zadané práce odevzdávali včas. Znalosti žáků 

kontrolovány průběžně formou online testů, pracovních listů a videí, fotografií. Některým 

žákům byly nabídnuty individuální konzultace, protože do distanční výuky zapojovali jen 

sporadicky.  

• Díky domácímu prostředí, kde online testy žáci vypracovávali bylo průběžné hodnocení 

výsledků vzdělávání lepší než ve školním roce 2020/2021. Znalosti a dovednosti žáků bylo 

možné po několika měsíční distanční výuce na konci školního roku prověřit a zhodnotit přímo 

ve škole. Vlastní znalosti a dovednosti žáků získané během distanční výuce při prezenčním 

zkoušení neodpovídali průběžnému hodnocení z distanční výuky. 
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PŘEDMĚTOVÁ KOMISE VÝTVARNÁ VÝCHOVA A HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Výuka obou předmětů probíhala asynchronní formou. Žáci od vyučujících dostávali pracovní listy 

s úkoly, které mohli zvládnout v domácích podmínkách. Ve výtvarné výchově bylo přihlédnuto i 

k chybějícímu materiálovému vybavení. Žáci vyšších ročníků dostávali také teoretické úkoly – například 

virtuální návštěva galerie apod. 

Učivo bylo zredukováno, bylo vynecháno učivo, ke kterému by žáci potřebovali názorné vysvětlení 

vyučujícího (ve výtvarné výchově například stínování, perspektiva atd.). Z hudební výchovy žáci 

dostávali jednoduché teoretické úkoly, které dokázali samostatně s pomocí učebnice nebo 

internetových vyhledávačů splnit. 

Žáci svoje vypracované úkoly zasílali přes Edupage ke kontrole. Většinou získávali známky, ve vhodných 

případech bylo použito i formativní hodnocení. Opakovaně bylo zdůrazněno, že i ve výchovách je 

zapotřebí k závěrečnému hodnocení získat alespoň 4 známky podle ustanovení školního řádu. 

Některé výtvarné práce byly hodnoceny jako velmi povedené a bylo by vhodné je využít i na webových 

stránkách školy. 

 

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

Zahájení školního roku 1.9.2020 

Prezenční výuka od 1.9.2020 do 11.10. 2020 

Rotační výuka 2. stupně od 12.10.2020 do 13.10.2020 

Uzavření škol a zahájení distanční výuky pro oba stupně od 14.10.2020 

Zahájení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník od 18.11.2020 

Návrat celého prvního stupně a rotační výuka 2. stupně od 30.11.2020 – do 18.12.2020 

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku a distanční výuka pro 1.  a 2. stupeň od 4.1.2021  

Uzavření škol a zahájení distanční výuky od 1.3.2021   

Rotační výuka 1. stupně a distanční výuka 2. stupně od 12.4.2021, zahájeno testování Ag testy 2x 

týdně 

Rotační výuka pro oba stupně od 10.5.2021, testování Ag testy 1x týdně 1. stupeň, 2x týdně 2.stupeň 

Plná prezenční výuka 1. stupně od 17.5.2021 

Plná prezenční výuka 2. stupně od 24.5.2021 Testování Ag. testy 2. týdně, od 31.5. testování pro oba 

stupně 1x týdně až do konce školního roku.  
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INKLUZE 2020-2021 

V letošním školním roce bylo vzděláváno celkem 27 žáků s různým stupněm podpůrných opatření:  

25 žáků s PO druhého stupně a 2 žáci s PO třetího stupně, z nichž 2 žáci měli přiděleného asistenta 

pedagoga. Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) byli vzděláváni 3 žáci, z toho 2 žáci na 1. stupni 

ZŠ a 1 žák na 2. stupni ZŠ. IVP byly konzultovány dle potřeby s pracovníky poradenských zařízení, a to 

s SPC Týn nad Vltavou a s SPC Strakonice.  

Na 1. stupni ZŠ mělo PO 2. a 3. stupně 12 žáků a na 2. stupni ZŠ 15 žáků. 6 žáků ve dvou skupinách 

docházelo na pedagogickou intervenci (PI), při níž se prováděla náprava specifických obtíží 

dyslektického, dysgrafického, dyskalkulického a dysortografického rázu nebo bylo procvičováno a 

upevňováno základní učivo. 8 žáků ve dvou skupinách docházelo na předmět speciálně pedagogické 

péče (PSPP), který je zaměřen na reedukaci specifických vývojových poruch učení.  

V rámci inkluze byla některým žákům poskytována PO prvního stupně na základě vypracovaných plánů 

pedagogické podpory (PLPP) nebo využití individualizace ve výuce. 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) 

Ve školním vzdělávacím programu nedošlo k žádným změnám. Povinná úprava vzdělávacích obsahů a 

učebního plánu bude probíhat ve školním roce 2021/2022. Upravený ŠVP vejde v platnost od 1. září 

2023, tak jak nařizuje Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j.: MSMT-40117/2020-4. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ŠD ZA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 

 

Ve školním roce 2020–2021 pracovaly ve školní družině 3 vychovatelky s plným úvazkem a jedna 

asistentka pedagoga na půl úvazku. Jedna z vychovatelek zastávala funkci vedoucí vychovatelky. 

Zřizovatel pro tento školní rok udělil vzhledem k velkému zájmu přihlášek výjimku z počtu dětí na 

oddělení. Školní družina tak zahájila svoji činnost se 134 účastníky, jejichž činnost probíhala ve třech 

smíšených odděleních a jedním jen s účastníky prvních tříd.  

 

S ohledem na věk účastníků plnila svoji činnost jednotlivá oddělení podle rozpracovaných měsíčních a 

týdenních plánů Školního vzdělávacího programu ŠD. Významnou roli zde hrála prevence sociálně 

patologických jevů, vnímání vzájemných vztahů, kladení důrazu na vzájemnou pomoc, slušné jednání 

a ohleduplnost, střídání práce a odpočinku. Školní družina zabezpečovala odpočinek, rekreaci, ale i 

zajímavé využití volného času, rozvíjení svých zájmů v zájmových kroužcích (po dobu běžného 

provozu), rozvoj v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a v duchu dodržování pravidel 

stanovených vnitřním řádem ŠD-samoobslužnost, pořádek v šatnách, v klubovnách aj. 

 

Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly, pravidelně střídaly a navazovaly na sebe. 

Vycházely z aktuální situace, konkrétního počasí a ročního období, ale především také z požadavků 

dětí. Mezi hlavní cíle patřilo odstraňování únavy u účastníků po dopoledním vyučování zařazováním 
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relaxačních chvilek, podněcováním zájmu o četbu a snahu vytvořit zajímavý, poučný, a především 

příjemný čas strávený ve školní družině. 

Plnění celého vzdělávacího programu včetně celodružinových akcí školní družiny v tomto školním roce 

narušilo vyhlášení protiepidemiologických opatření. Činnost školní družiny se řídila podle manuálu 

Provozu škol a školských zařízení vzhledem ke covid-19 vydaného MŠMT ČR.  Vzhledem k testování 

účastníků se změnila i organizace při ranní družině. Při prezenční výuce dodržovala oddělení ŠD 

homogenitu skupiny nebo spolu pracovali účastníci pouze jednoho ročníku. Na základě daných 

hygienických pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví se nepodařilo uskutečnit řadu 

společných akcí. I přesto se vychovatelky snažily pro své svěřence vytvořit takové zaměstnání, které 

vedlo účastníky zažít radost z činnosti, povzbudit zvídavost a ctižádost. Prostřednictvím různých metod 

a forem práce pomáhaly vychovatelky účastníkům posilovat jejich osobnost, schopnost seberealizace 

a schopnost dosahovat úspěchu. Pro své aktivity využívaly v co největší míře pobyt venku na veřejných 

prostranstvích ve městě i blízkém okolí.  

Důležitým opatřením vzhledem k bezpečnosti účastníků a protiepidemickým předpisům se stalo 

instalování zvonků do jednotlivých oddělení. Zlepšila se tak organizace při vyzvedávání účastníků 

zákonnými zástupci ze školní družiny. 

 

Vhodným výběrem didaktických her se podařilo motivovat účastníky k pravidelné přípravě na 

vyučování hlavně v době prezenční výuky při rotačním způsobu vyučování. Dobré materiální vybavení 

jednotlivých oddělení stolními, deskovými, logickými, vzdělávacími i vědomostními hrami, 

stavebnicemi, dřevěnými kostkami posloužilo účastníkům k relaxaci a odpočinku v době po skončení 

vyučování. Menší naplněnost účastníky v jednotlivých skupinách pomohla upevňovat zdravé sociální 

vztahy. 

 

Všechny vychovatelky zaznamenávaly svoji činnost v elektronické třídní knize-moderním informačním 

školním systému EduPage. Pomohl sjednotit zápis všech informací týkající se práce ve školní družině. 

Na společných měsíčních metodických schůzkách řešily vychovatelky nejen právě probíhající změny v 

organizaci ve školní družině ve spojení s covidem-19 podle pokynů ředitelství školy, ale také běžné 

provozní záležitosti. Webové stránky školy, elektronická pošta Microsoft Outlook, místní zpravodaj 

Veselsko, nástěnky byly prostředníky pro informovanost mezi školou, vychovatelkami, třídními učiteli 

a rodiči.  

 

ZORGANIZOVANÉ AKCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2020–2021 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 

MĚSÍC NÁZEV AKCE CÍLOVÉ 
SKUPINY 

GARANT AKCE CÍL 

září Ahoj kamaráde 1. třídy Čížková Dana Seznamovací hry  

září Zábavné soutěžní 
odpoledne trojic 

Společné Čížková Dana Spolupráce různých 
věkových 

skupin 

září Vzpomínka na léto Společné Čížková Dana Zábavná aktivita dětí  

prosinec Vánoční pečení perníčků Homogenní 
skupina 

Kubešová 
Martina 

Spolupráce 
kolektivu, získávání 
nových znalostí 
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prosinec Vánoční posezení Homogenní 
skupiny 

Všechny 
vychovatelky 

Dodržování lidových 
tradic 

leden Letecký den  homogenní 
skupiny 

Čížková Dana Soutěžíme s vlastním 
výrobkem 

leden Naše první běžkování Homogenní 
skupiny 

Čížková Dana Vyzkoušet si, jak 
kloužou lyže na 
sněhu 

leden Pěvecká soutěž DO-RE-MI Homogenní 
skupiny 

Hrádková 
Alena 

Nepěvecké 
soutěžení-
předvádíme své 
záliby a zájmy 

leden Samotář Homogenní 
skupiny 

Závišová 
Marta 

Rozvíjíme své logické 
myšlení 

únor Maškarní karneval Homogenní 
skupiny 

Všechny 
vychovatelky 

Zábavné soutěžní hry 
v maskách 

únor Zimní radovánky Homogenní 
skupiny 

Všechny 
vychovatelky 

Zdravý zimní pobyt 
venku 

únor Zimní biatlon  1. třídy 
Homogenní 

skupiny 

Čížková Dana Ověřování svých 
dovedností 

duben Kuličkiáda Homogenní 
skupiny 

Čížková Dana Dodržování pravidel, 
udržování lidových 
tradic 

duben Čarodějnický rej 2.A třída 
Homogenní 

skupina 

Kubešová 
Martina 

Dodržování lidových 
tradic 

květen Hula-hula Homogenní 
skupiny 

Hrádková 
Alena 

Sportovní dovednost 
v kroužení s obručí 

květen Koloběžkiáda spojená 
s dopravní výchovou 

Homogenní 
skupiny 

Závišová 
Marta 

Nácvik bezpečného 
chování v silničním 
provozu a jízdy na 
koloběžce 

červen Malá družinová kinderiáda Homogenní 
skupiny 

Čížková Dana Dovednostní aktivity 
jednotlivců 
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MODERNIZACE A ÚPRAVA PROSTŘEDÍ 

Z důvodu úsporných opatření zřizovatele školy a z důvodů propadu příjmu školy v souvislosti 

s pandemii Covid-19, byla modernizace a úprava prostředí školy ovlivněna menším množství financí na 

tyto položky. Ve školním roce 2020/2021 bylo pořízeno toto nové vybavení: 

• Vybavení výpočetní technikou: 

o 2 x interaktivní tabule Smart Board – umístěna v učebně 32 a 15 

o nová keramická tabule a pylonový pojezd s křídly 

o magnetická tabule s keramickým povrchem umístěna v učebně 93 

o 4 x datový projektor umístěn v učebnách 32, 15, 88, 93 

o 9 x počítač Lenovo  

o 27 x notebook Lenovo  

o 4 x grafický tablet 

o 2 x HD kamera s USB 

o 4x sluchátka pro potřebu distanční výuky 

 

• Vybavení školní družiny: 

o keramická školní tabule – školní družina 112 

 

• Vybavení novým nábytkem a zařízením  

o pořízení 3 ks senzorového dávkovače na dezinfekci  

o pořízení bezpečnostního systému do učebny robotiky  

o pořízení zásobníků na papírové ručníky do tříd (16 ks) 

o obnova nábytku v učebně 21 

o pořízení kancelářských židlí (17 ks) – učebna 24, kabinet TV, učebna cizích jazyků (11 ks), 

učebna VT (3 ks) 

o nákup psacích stolů do sborovny ve staré budově druhé patro 

 

• Úprava zeleně před školou a na školním dvoře 

• Výmalba vybraných učeben na 1. a 2. stupni podle plánu výmalby 

• Obnova lyží a lyžařského vybavení z prostředků ze zapůjčení lyžařského vybavení. 

• Vybavení z FKSP pro potřeby zaměstnanců: varná konvice, kávovar  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

6. 

ÚDAJE O ŠKOLENÍ A DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
 

V průběhu školního roku 2020-2021 byl omezen počet prezenčních školení a seminářů. Většinou byly 

nabízeny pouze webináře. Z tohoto důvodu byl nižší počet absolvovaných školení. Školení byla hrazena 

standardně z více zdrojů, a to buď ze státního nebo provozního rozpočtu. Školení pro celý pedagogický 

sbor bylo hrazeno z prostředků OP VVV, projekt Šablony ve škole II. 

 

Prosinec 2020  seminář Anglická gramatika snadno a efektivně 

hrazeno z projektu OP VVV II 

DVPP v délce 8 hodin zaměřené na výuku anglického jazyka „Anglická 

gramatika snadno a efektivně“ absolvovali tito vyučující: Mgr. J. Klejnová, Mgr. 

J. Pilečková, Mgr. J. Loumová, Mgr. F. Kocman.  

 

Leden 2021 

S. Vašicová   webinář Účetnictví příspěvkové organizace 

webinář v rozsahu 8 hodin byl zaměřen na legislativu účetnictví PO, možná 

rizika při účtování v PO, využitelnost programů pro účetnictví, uváděl příklady 

z praxe 

 

Březen 2021  seminář na téma: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 

DVPP – Všichni pedagogičtí pracovníci, seminář hrazen z projektu OP VVV II. 

vzdělávací program pro všechny pedagogické pracovníky školy v rozsahu 8 

vyučovacích hodin, akreditován MŠMT, splnil podmínky dané manuálem OP 

VVV. Lektor PhDr. Lenka Svobodová, agentura Dialog 

 

Duben 2021 

Š. Štorková   webinář Hra, zážitek a tvořivost dělají z učení radost 

Hra, zážitek, tvořivost, dělá z učení radost aneb Aktivizační prvky v českém 

jazyce nejen pro distanční výuku – webinář zaměřen na aktivizační prvky 

v hodinách Čj (kostky, karty dixit, story cubes, toglic, wordwall, learningapps, 

atd.) 

Únikové hry a další schovávačky-aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá 

– tvorba únikových her v prostorách školy, různé schovávačky 

Čtenářské dílny II – metodický návod na zařazování čtenářských dílen do 

hodin Čj 

Květen 2021 

L. Pospíchal  Robotika v ŠVP   

seminář robotika v ŠVP byl zaměřen na splnění výstupů RVP, které budou 

platné od 1. 9. 2021, dále na možnosti vybavení technikou, na obsahové 

náplně učiva, využití aplikací atd. 
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Červen 2021 

Š. Štorková  webinář   

Aktivity na II. stupni ZŠ 

Čtenářské dílny III.-poezie 

Karel Čapek – kompletní příprava na 16 vyučovacích hodin  

 

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ  

Škola pokračovala v rozvojových programech z minulých let. Doba udržitelnosti projektů je různá u 

každého programu a nese s sebou administrativní nároky na vykazování aktivit žáků, činnosti 

pedagogických pracovníků, údržby a evidence získaného materiálu a pomůcek. Některé projekty jsou 

zahajovány nově, u některých probíhá doba udržitelnosti. 

Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komoru v projektu Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský 

kraj, na podporu zájmu o polytechnické vzdělávání, elektrotechniku a energetiku nebyla naplněna 

z důvodu vládních a jiných opatření (zákaz přítomnosti žáků ve škole, zákaz exkurzí apod.). 

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012058 „Šablony ve škole II z OP VVV byl v průběhu školního 

roku prodloužen do konce června 2021 a to žádostí o významnou změnu projektu. Prodloužení bylo 

nutné z důvodu splnění všech pánovaných aktivit, jednalo se zejména o šablony: Doučování žáků OŠN, 

Klub zábavné logiky, Využití ICT ve vzdělávání. Prodloužení projektu zadavatel OP VVV (MŠMT) schválil. 

Ukončení projektu proběhlo vyúčtováním a vyhotovením závěrečné zprávě o realizaci šablon. 

 

Škola plnila tyto šablony: 

• Personální podpora – školní asistent 

• DVPP zaměřené na osobnostně sociální rozvoj a cizí jazyky 

• Sdílení zkušeností v rámci jiných ZŠ 

• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

• Klub zábavné logiky a robotiky 

• Využití ICT ve výuce 

 

V projektech IROP byly ve spolupráci se zřizovatelem zhotoveny tři nové učebny, a to multifunkční 

učebna přírodních věd se zaměřením na fyziku, mobilní učebna IT a učebna robotiky. Učebny přispěly 

ke zkvalitnění výuky a kvalitnímu vybavení školy moderními pomůckami. Ve všech učebnách probíhala 

ve školním roce 2020/2021 doba udržitelnosti. Jednalo se pravidelné návštěvy místních MŠ a ZŠ a SŠSŘ 

Soběslav na naší škole. Návštěvy byly naplánované, ale žádné neproběhly z důvodu nařízení platných 

pro zvládnutí pandemie. 

Dotační program MŠMT na podporu plavání žáků byl nečekaně na přelomu kalendářního roku 2020 

ukončen a to přesto, že škola již obdržela finance na hrazení dopravy žáků na plavání. Finanční 

prostředky byly beze zbytku vráceny. MŠMT zvýšilo následně objem financí na ONIV s uvedením, že 

doprava žáků na plavání může být hrazena z těchto prostředků. 

Tradiční dotační program jihočeského kraje „Škola zařídí, kraj zaplatí“ na úhradu dopravy a výukového 

programu se zaměřením na odpadové hospodářství nebyl v tomto školním roce vypsán. 
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Školní mléko a Ovoce do škol jsou další programy, které škola využívá, v praxi to znamená, že v průběhu 

celého roku žáci pravidelně dostávali ovoce, popř. ovocné džusy a mléčné výrobky zcela zdarma. 

V době uzavření školy byly dodávky přerušeny.  

 

7. 
AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

PŘEHLED ZÁJMOVÉ A MIMOŠKONÍ ČINNOSTI 
 

Vedení města výrazně podporuje sport a všechny kulturní a společenské akce a aktivity. Z toho také 

plyne velice bohatá nabídka mimoškolních aktivit pro žáky všech věkových kategorií. Pestrou škálu 

aktivit nabízí Dům dětí a mládeže Tábor, respektive jeho pracoviště ve Veselí nad Lužnicí, dále jsou 

velice aktivní sportovní oddíly TJ Lokomotiva (atletika, fotbal, hokej, tenis), oddíly bojových sportů 

(box, karate, taekwondo), popř. taneční oddíly, skautské oddíly, skupina ČČK, MO rybářského svazu a 

další. Škola do další široké nabídky mimoškolních aktivit záměrně nevstupuje. Důvodů je několik, jsou 

to personální a prostorové možnosti školy, dále právně nevyjasněný postoj k finančním odměnám 

vyučujících za tuto činnost, a především se další nabídka aktivit projevila jako kontraproduktivní, 

protože se pak snižoval počet členů jinde. 

Ve školním roce 2019/2020 byly zavedeny tzv. čtenářské dílny pro žáky I. stupně, náklady na činnost 

jsou hrazeny MAP Soběslav ve spolupráci s MAS Lužnice. Čtenářské dílny se osvědčily a době, kdy 

probíhala prezenční výuka tyto dílny nabízely svou aktivitu žákům školy i v roce 2020/2021. Na škole 

tradičně funguje kroužek flétny pro žáky, kteří nechtějí navštěvovat ZUŠ, ale mají o hraní na flétnu 

zájem. Mimoškolní aktivitu nabízí také školní družina, jedná se o kroužky mažoretek, dovedné ruce a 

deskové hry a sportovní kroužek. Dále škola nabízí kroužky v souladu s udržitelností projektů a plněním 

aktivit v OP VVV. Konkrétně se jednalo o dva kluby zábavné logiky a deskových her se zaměřením na 

robotiku.  

Z výše uvedeného vyplývá, že žáci a jejich rodiče mají možnost si vyhledat a aktivně se zapojovat do 

vybraných volnočasových aktivit, celkově je počet žáků zapojených do určitých aktivit vysoký. Škola 

spolupracuje se všemi subjekty nabízející volnočasové aktivity a je vstřícná nápadům a námětům. 

Aktivně podporuje účast žáků na školních soutěžích a vyhledává další soutěže pro prezentaci školy.  

PLAVECKÝ VÝCVIK 2020/2021 

Plaveckého výcviku v Táboře se zúčastnilo 104 žáků 2. a 3. ročníku. Výcvik měl zcela jinou podobu než 

v minulých letech. Dříve probíhal vždy jedenkrát týdně po dobu 10 týdnů a zasahoval tak po dlouhou 

dobu do výuky. Díky pandemii došlo celorepublikově k uzavření bazénů na mnoho měsíců, po jejich 

otevření ředitel školy vyjednal intenzivní kurz, který probíhal od 14.6. do 25.6.2021. Naše škola tak byla 

pilotní školou, která měla s Plaveckou akademii Tábor vyjednán tento typ plaveckého výcviku. 

Vzhledem k epidemiologické situaci museli být žáci pravidelně testováni, a to vždy před vlastním 

výcvikem. Za celou dobu plaveckého výcviku se neobjevil pozitivní záchyt. 
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Při vlastním výcviku byli žáci rozděleni podle plaveckých dovedností do skupin plavců, poloplavců a 

neplavců. Učili se správně dýchat, potápět, splývat s vodou, lovit předměty z různých hloubek a plavat 

všechny plavecké styly. Jedna lekce byla věnována záchraně tonoucího a první pomoci. Během poslední 

lekce se všichni žáci zúčastnili závodů v různých plaveckých stylech. 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Vzhledem k situaci byla činnost Školního parlamentu pozastavena již počátkem školního roku 2020-21. 

Z tohoto důvodu nebyly plánovány ani žádné tradiční akce a besedy. 

ŠKOLSKÁ RADA 

Ve školním roce 2020/21 proběhla dvě zasedání školské rady. První zasedání proběhlo dne 12.10.2020. 

Na programu jednání bylo projednání a schválení změn školního řádu. 

Druhé setkání ŠR se konalo dne 8.6.2021. Na této schůzce host zasedání, ředitel školy, informoval 

školskou radu o personálních změnách v dalším školním roce, o průběhu distanční výuky v době 

mimořádného opatření vlády a o výsledku zápisu do 1. tříd.  Podrobné informace z jednání školské rady 

jsou zaznamenány v zápisech školské rady. 

8. 

VÝSLEDKY KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

Pro školní rok 2020/2021 byl vedením školy sestaven plán kontrol a hospitací. Zástupkyně ředitele školy 

je pověřena kontrolou a hospitační činností na I. stupni ZŠ se zvláštním přihlédnutím na zvolené formy 

a metody práce a dodržování ŠVP, dále pověřena na hospitační činností a kontrolou školní družiny. 

Hospitace prováděla průběžně v 1. pololetí školního roku. Hospitaci prováděla prezenčně ve 

vyučovacích hodinách, distančně připojováním do online hodin. Z hospitací pořizovala záznamy, které 

probrala s příslušnými vyučujícími a předala ke kontrole řediteli školy. Ředitel školy prováděl hospitační 

činnost průběžně především na II. stupni ZŠ, zařazeny byly kontroly dohledů v průběhu prezenční 

výuky, namátkové kontroly náhledem do hodin, při distanční výuce probíhala hospitační činnost 

kontrolou připojováním do online hodin, dále kontrolou zápisů do ETK, kontrolou komunikace učitelů 

a zákonných zástupců se zaměřením na plnění povinností při distanční výuce.  

Vedení školy sledovalo soulad s ŠVP, materiální podporu výuky, vyučovací metody a organizaci hodin, 

motivaci žáků, interakci a komunikaci, hodnocení žáků, předepsanou dokumentaci, práci se žáky se 

SVP atd. Výsledky kontrol byly probírány s příslušnými pedagogy a ostatními zaměstnanci. Další 

kontroly směřovaly především k dodržování režimů, směrnic BOZP, vnitřního řádu školy, metodických 

pokynů MŠMT ohledně distanční výuky apod. Prováděny jsou i pravidelné kontroly správnosti 

předepsané pedagogické dokumentace. Drobné nedostatky byly průběžně operativně řešeny 

a odstraňovány. 

Hospitační a kontrolní činnost byla silně ovlivněna distančním způsobem výuky v průběhu celého 

školního roku. V době distanční výuky byla kontrola práce vyučujících náročná, protože byla nařízená 

práce z domova a pobyt učitelů v budově školy byl dovolen jen se souhlasem ředitele za dodržení 
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hygienických opatření. Ředitel byl s vyučujícími v kontaktu prostřednictvím školního systému EduPage, 

emailu a telefonu, ve výjimečných případech i osobně v kanceláři školy. Pro kontrolu komunikace 

vyučujících a zákonných zástupců byli všichni vyučující povinni zasílat komunikaci s rodiči do kopie 

emailu řediteli školy. V některých případech si ředitel vyžádal zaslání přípravy domácí výuky, 

pracovních materiálů, popř. provedl náhled do online hodin. S vyučujícími konzultoval náročnost učiva, 

dodržování rozvrhu distanční výuky apod. Velmi důležité byly konzultace o distanční výuce právě po 

telefonu. Záznamy o kontrolní činnosti jsou uloženy v kanceláři ředitele školy. 

Dne 20. dubna 2021 byla na škole vykonána veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Předmětem kontroly bylo, zda údaje 

o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda 

tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání 

s veřejnými prostředky, dále zda jsou přezkoumávané operace v souladu s právními předpisy, 

schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími a zda 

splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Kontrolované bylo období 1. 1. 2020 až 

31. 12. 2020. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky systémového charakteru. Protokol z kontroly 

je uložen v kanceláři školy. 

V dnech 13. až 16. dubna 2021 byla na škole provedena inspekční činnost České školní inspekce ve 

složení: Mgr. Ludmila Hadravová, Mgr. Renata Pechoušková, Mgr. Jiří Holomek, PhDr. Aranka Fořtová. 

Hospitace byla celkově zaměřena na distanční výuku. Inspekce probíhala připojením inspektorů do 

online hodin prostřednictvím Microsoft Teams. Inspektoři hodnotili formy a metody výuky, užité 

vzdělávací aplikace, motivaci žáků, tvorbu vzdělávacích materiálů učitelem (např. Únikové hry, videa 

apod.), zapojení žáků do distanční výuky, pravidla komunikace v online hodinách, pravidla zapojení 

kamer v online hodinách, hodnocení žáků učitelem, sebereflexi žáků, podporu žáků se SVP a mnoho 

dalších aspektů distanční výuky. Dále proběhly pohovory s vyučujícími a vedením školy. Kontrola byla 

zaměřena na soulad učiva s ŠVP, redukci učiva vzhledem k distanční výuce, činnost školy na redukci 

obsahu učiva po jarní a podzimní vlně (r. 2020) pandemie. Dále na kontrolní činnost vedení školy, na 

materiální zázemí školy s přihlédnutím k výbavě ICT technikou, dále na komunikaci s rodiči a žáky, práci 

s žáky, kteří se nezapojují do online hodin. Celkové hodnocení školy do sepsání výroční zprávy na školu 

nedorazilo.  

Dne 22. 06. 2021 proběhla na škole kontrola provedení plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

a dodržování ostatních povinností plátce pojistného podle § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo dodržování 

oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů 

splatnosti pojistného. Kontrola proběhla bez zjištěných závad. 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími organizacemi 

Základní škola nemá zřízené odbory a ve školním roce 2020/2021 nekomunikovala s odbory na vyšší 

úrovni. Celá organizace velmi dobře spolupracuje se zřizovatelem a je nedílnou součástí života města. 

V době, kdy epidemická situace dovolila sportovní a kulturní život se škola aktivně zapojila do akcí 

města Veselí nad Lužnicí se zvláštním zřetelem na dodržení vládních opatření. 
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9. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název a adresa školy, pro kterou 

platí závěrečná zpráva o plnění 

MPP 

Základní škola 

Blatské sídliště 23, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lubomír Pospíchal 

Telefon na ředitele 381 588 748 

E-mail na ředitele skola@1zs-veseli.cz 

 

Školní metodici prevence                1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

 

Vlastní kabinet 

Sám NE 

S výchovným poradcem NE 

S jinými pedagogy ANO 

Školní preventivní tým *)      ANO 

 

I.  PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 

 Vzdělávací akce pro ŠMP a pedagogický sbor v oblasti prevence RCH  

 

Název a odborné zaměření vzdělávání Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Setkání metodiků prevence v Táboře  

Mgr. Vladimíra Kašparová 

Červen 2021 PPP Tábor 

Osobnostní růst učitele Březen 2021 PhDr. Lenka Svobodová, On-line 

 

mailto:skola@1zs-veseli.cz
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II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 

(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) 

V tomto školním roce nebyly realizovány přednášky a jiné akce pro rodiče 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 

Veškeré aktivity byly zastaveny, realizovaly se pouze akce pro žáky navštěvující školní družinu. Společné 

akce probíhaly pouze v září a od prosince do června v rámci homogenních skupin. 

 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

Ahoj kamaráde-seznamovací hry Září 2020 D. Čížková 

Zábavné soutěžní odpoledne trojic Září 2020 D. Čížková 

Vzpomínka na léto Září 2020 D. Čížková 

Vánoční pečení perníčků Prosinec 2020 M. Kubešová 

Letecký den Leden 2021 D. Čížková 

Naše první běžkování Leden 2021 D. Čížková 

Pěvecká soutěž DO-RE-MI Leden 2021 A. Hrádková 

Samotář Leden 2021 M. Závišová 

Maškarní karneval Únor 2021 Vychovatelky ŠD 

Zimní radovánky  Únor 2021 Vychovatelky ŠD 

Zimní biatlon Únor 2021 D. Čížková 

Kuličkiáda Duben 2021 D. Čížková 

Čarodějnický rej Duben 2021 M. Kubešová 

Hula - Hula Květen 2021 A. Hrádková 

Koloběžkiáda spojená s dopravní výchovou Květen 2021 M. Závišová 

Malá družinová kinderiáda Červen 2021 D. Čížková 
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III.      PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY  

 

Vzhledem k mimořádné situaci, kterou jsme procházeli v minulém školním roce, neplánovali jsme na 

tento školní rok preventivní aktivity uskutečňované prostřednictvím organizací zabývajících se 

primární prevencí. 

Naším hlavním cílem byly pravidelná práce s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin. V plánu 

třídnických hodin jsme se zaměřili hlavně na témata: monitoring zvládání distanční výuky a možností 

žáků zapojit se do on-line výuky, obnovení přerušených sociálních kontaktů se spolužáky a učiteli 

v souvislosti s epidemií Covid19, vzájemné poznávání nových kolektivů, rozvíjení spolupráce mezi 

žáky, učení se empatii, respektu a důvěře, efektivní řešení konfliktů, zdravý životní styl, prevence 

úrazů, rizikové sportovní aktivity, záškoláctví, vandalismus, násilí a šikana, nebezpečný vliv médií na 

školní populaci, kyberšikana, závislostní chování, základy finanční gramotnosti. 

V době, kdy neprobíhala prezenční výuka, byla témata primární prevence realizována v předmětech 

český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis a člověk a jeho svět on-line přes MS 

Teams. Někteří učitelé realizovali se svými žáky TH přes MS Teams. 

V tomto školním roce se neuskutečnily žádné exkurze, besedy a kulturní a sportovní akce. Školní 

výlety byly realizovány pouze pěší v okolí Veselí nad Lužnicí. 

 

Volnočasové aktivity při školách 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet oddělení 
počet 

zapojených dětí 
počet klubů 

počet 

zapojených dětí 
počet kroužků počet dětí *        

        4     136 0 0     4   80 

* počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 

Žáci naší školy mohou svůj volný čas trávit v kroužcích školní družiny. V letošním školním roce mohli 

navštěvovat ve škole tyto kroužky: mažoretky, míčové hry, dovedné ruce, hudebně dramatický 

kroužek, kroužek hry na flétnu a Klub zábavné logiky logopedie 
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IV.  VÝSKYT RCH A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 

 

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování vč. 

šikany 

krádeže 

 

2 3 

H
o

d
in

 

Žá
ků

 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

P
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

P
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

počet 0 0   0   0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

V tomto školním roce jsme řešili pouze 1 případ rizikového chování žáků 6. ročníku. Dva žáci kouřili 

na toaletách. Jiné projevy rizikového chování jsme neřešili.  

 

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 

 Datum  Podpis ředitele/ředitelky školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 

zprávou o plnění MPP  

26. 6. 

2021 

Mgr. Lubomír Pospíchal 

Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou 

zprávou o plnění MPP 

30. 6 

2021 

Všichni učitelé a vychovatelky 

 

Vzhledem k mimořádné situaci, kterou jsme procházeli v minulém školním roce, neplánovali jsme na 

školní rok 2020/2021 žádné preventivní aktivity uskutečňované prostřednictvím organizací, se kterými 

jsme v předchozích letech spolupracovali, a které realizovaly preventivní programy přímo v naší škole. 

Hlavním cílem primární prevence v tomto školním roce byla pravidelná práce s třídními kolektivy, která 

se uskutečňovala prostřednictvím třídnických hodin. Třídnické hodiny se měly konat každý první 

čtvrtek v měsíci. V plánu třídnických hodin jsme se zaměřili hlavně na témata: monitoring zvládání 

distanční výuky v minulém školním roce a možnosti žáků zapojit se do on-line výuky, obnovení 

přerušených sociálních kontaktů se spolužáky i učiteli v souvislosti s epidemií Covid19, vzájemné 

poznávání nových kolektivů, rozvíjení spolupráce mezi žáky, učení se empatii, respektu a důvěře, 

efektivní řešení konfliktů, zdravý životní styl, prevence úrazů, rizikové sportovní aktivity, záškoláctví, 

vandalismus, násilí a šikana, nebezpečný vliv médií na školní populaci, kyberšikana, smysluplné využití 

volného času, základy finanční gramotnosti a závislostní chování.  

Bohužel i v tomto školním roce zasáhla do chodu školy epidemie a prezenční výuka probíhala pouze do 

října 2020. Od 14. 10. 2020 se škola pro žáky uzavřela a začala distanční výuka. Distanční výuka 

probíhala přes MS Teams on-line formou. Pro komunikaci s rodiči i žáky používali vyučující platformu 
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EduPage.  Žákům, kteří se nemohli z různých důvodů zapojit do on-line výuky, byla nabídnuta pomoc 

ve formě konzultací s vyučujícími ve škole nebo zapůjčení školních notebooků. V listopadu byla 

částečně obnovena prezenční výuka pro žáky 1. stupně, takže preventivní aktivity se uskutečňovaly 

v rámci třídnických hodin prezenčně. Pro žáky na distanční výuce byla témata prevence realizována 

v předmětech český jazyk, přírodopis, výchova ke zdraví, občanská výchova, člověk a jeho svět. Někteří 

třídní učitelé prováděli třídnické hodiny se svými žáky přes MS Teams.  

V tomto školním roce se neuskutečnily žádné exkurze, školní výlety, besedy, kulturní akce ani sportovní 

akce. Ve školní družině se pro žáky nižších ročníků uskutečnily volnočasové aktivity např. seznamovací 

hry pro prvňáky, soutěžní odpoledne, pečení vánočních perníčků, vánoční posezení u stromečku, 

letecký den, běžkování, nepěvecké soutěžení, samotář, maškarní karneval, zimní radovánky zimní 

biatlon, kuličkiáda, čarodějnický rej, hula-hula a koloběžkiáda spojená s dopravní výchovou. Tyto 

aktivity pro žáky připravily vychovatelky školní družiny.  

V letošním školním roce jsme nezaznamenali žádné projevy rizikového chování žáků.  
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10. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2020 

V průběhu kalendářního roku 2020 škola hospodařila s těmito finančními prostředky: 

 

Příjmy: 
ZŘIZOVATEL: 

- příspěvek na provoz školy       3 118 000,- 

PRONÁJMY A ZÁPŮJČKY: 

- zápůjčky lyžařského vybavení       26900,- 

- sběry (papír, byliny, žaludy)      3905,- 

- pronájem tělocvičny        7 200,- 

- krátkodobé pronájmy ostatních ploch     920,- 

- ostatní výnosy         200,- 

Celkem         3 157 125,- 

STÁTNÍ ROZPOČET: 

- dotace ze státního rozpočtu (platy, OON, odvody+ ONIV)  29 432 054,-  

- poplatek za ŠD        115 265,- 

- podpora výuky plavání  - dotace MŠMT     124 640,- 

Celkem         29 671 959,- 

OP VVV II – „Šablony II“ 

- UZ 33063 neinvestiční účelová dotace na období (2/2019-6/2021) 1 462 982,-  

- Čerpáno v roce 2019       711 158,40,- 

- Čerpáno v roce 2020       337 876,72,- 

- Zůstatek na rok 2021       413 946,- 

 

 

Výdaje: 
Finanční vypořádání příspěvku zřizovatele:       

Celkem čerpáno        2 823 111,71,- 

Vyúčtování energií-vráceno zřizovateli      333 144,10,- 

Hospodářský výsledek        869,19,- 

 

Finanční vypořádání dotace státního rozpočtu:  

Poskytnutá dotace celkem       29 556 694,- 

Povinná vratka dotace za neuskutečněné plavání                    - 124 640,-  

Celkem čerpáno ze SR         29 432 054,- 
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Finanční prostředky určené na platy: 

SR-závazný ukazatel prostředky na platy     20 762 799,- 

SR-závazný ukazatel OON        40 000,- 

Odvody + FKSP + ostatní náklady      8 629 255,- 

Celkem          29 432 054,- 

Celkové hospodaření školy za rok 2020 je vyčísleno v přílohách: 

 

1.Rozvaha (bilance) PO k 31. 12. 2020 

2.Výkaz zisků a ztráty PO k 31. 12. 2020 

3.Přehled čerpání finančních prostředků městského rozpočtu 

4.Přehled čerpání finančních prostředků SR 
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11. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 

106/1999Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

Za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 

zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace - 0 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - 0 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace - 0 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: nebyla nařízena 

 

 

 

 

 

Ve Veselí nad Lužnicí 31. 08. 2021 

Mgr. Lubomír Pospíchal 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021  

byla schválena školskou radou dne 7. 10. 2021 

Mgr. Lubomír Pospíchal 

ředitel školy 
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