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Základní údaje o škole 

Úplný název 
Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 

Sídlo 
Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 
Vodňanská 287, 383 01 Prachatice 

Identifikátor zařízení: 
IZO 600062961 
IČ 70932158 
DIČ CZ70932158 

Telefon, fax, e-mail, internetová stránka 
telefon: 388 302 021    e-mail: zs@vodnanka.cz 
www.vodnanka.cz 

Zřizovatel 
MĚSTO PRACHATICE, 
Velké náměstí 3, Prachatice, zastoupené Ing. Martinem Malým, starostou 

Zřizovací listina 
Evidenční číslo 1 ke dni 1.12.1995 usnesením Zastupitelstva města ze dne 27.11.1995 
s dodatkem číslo 1 ze dne 28.11.1995. Evidenční číslo 2 s účinností od 6.3.2001 s dodatkem 1 
STATUT ZŠ PRACHATICE, Vodňanská 287, schválený Zastupitelstvem města též 6.3.2002. 
Evidenční číslo 2, číslo registrace odborů. ZŠ 2/2001Vv schválena usnesením Zastupitelstva 
města ze dne 5.11.2001 s účinností od 1.1.2002.  Tuto zřizovací listinu a dodatek zřizovací 
listiny  ze dne 25.9.2003 mění plné znění zřizovací listiny ze dne 21.6.2004. Změna zřizovací 
listiny k 1.7.2007. Tuto zřizovací listinu mění plné znění zřizovací listiny ze dne 1. 5. 2008. 
Dodatkem č. 5 byla změněna zřizovací listina k 23.3.2009. Dodatkem č. 6 s přílohami č. 1 
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, č. 2 Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace a č. 3 
Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace byla změněna zřizovací listina ke dni 
26.10.2009. Dodatkem č. 7 byla změněna zřizovací listina ke dni 21.3.2011.                 

Zařazení do sítě škol 
S účinností od 12.3.1996 č.j.: 50/1996-01 ze dne 14. 03. 1996. Další  úprava k 1.9.2007 
v souvislosti se vznikem nové součásti SZČ CEV Dřípatka. Poslední úprava 23.9.2014 
v souvislosti se změnou statutárního orgánu (ředitelky školy). 

Právní forma 
příspěvková organizace 

Ředitelka školy 
Mgr. Bc. Petra SANDANYOVÁ 

Zástupkyně ředitelky školy 
Mgr. Šárka GRABMÜLLEROVÁ 

http://www.prachatice.cz/vodnanka
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Školská rada 
Byla ustanovena 13.7.2005, 21.9.2020 byla zvolena nová školská rada za zástupce rodičů 
a pedagogů a usnesením RM Prachatice jmenována třetina členů v následujícím složení:  

zástupci za rodiče: 
Vanda Chvalová 
Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS.  
 

zástupci za zřizovatele: 
Ing. Martin Malý, starosta  
Ing. Vladimír Lang, radní 
 

zástupci za pedagogy: 
Mgr. Dagmar Hudeck  
Mgr. Pavel Študlar 
V letošním roce schvalovala ŠR Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019/2020, Výroční 
zprávu o hospodaření za rok 2020, změny ve školním řádu, změny ve školním vzdělávacím 
programu. 
 
 

Přehled oborů vzdělávání, součásti školy 

Součásti školy  
Základní škola 
Školní družina 
Školní klub 
Školní jídelna 
 

Zaměření školy – vize školy 
Našim cílem je: 
 

- vytvořit tvůrčí a inovativní prostředí pro vzdělávání a výchovu žáků, 
- vytvořit přirozené prostředí důvěry, vzájemné úcty a respektu mezi zaměstnanci 

navzájem, mezi žáky, pedagogy a rodiči, 
- vybavit žáky potřebnými dovednostmi pro život, poskytovat kvalitní vzdělání, 
- vést žáky k logickému myšlení a řešení problémů, 
- usilovat o prohlubování jazykových znalostí, 
- zvyšovat čtenářskou gramotnost, společenské chování a morální dovednosti, 
- zajistit žákům zdravý způsob života ve zdravém prostředí, 
- budovat pozitivní vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu. 
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Počty tříd a žáků 

POČTY ŽÁKŮ  A  TŘÍD  K 1. 9. 2020 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

11 tříd 8 tříd 

I.A 23 VI. A 23 

I.B 23+1 VI. B 19+1 

II.A 25 VII.A 23 

II.B 23 VII.B 22+1 

III.A 16 VIII. A 17+2 

III.B 14 VIII. B 20+1 

IV.A 18 IX.A 17 

IV.B 21 IX.B 18 

IV.C 15 ---  

V.A 20 ----  

V.B 23+1 ----  

1. stupeň celkem 221 2. stupeň celkem 160 

Průměr na třídu 20,18 Průměr na třídu 20 

Celá škola celkem 382+6 Průměr na třídu – 

celá škola 

20,11 

 
 
 

Učební plány 

UČEBNÍ  PLÁN  1. STUPNĚ  NA  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 26736/2005-22-2. 

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Český jazyk 9 8 8 7 7 

Cizí jazyk - - 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 
Základy informatiky - - 1 1 1 

Prvouka 2 3 3 - - 

Vlastivěda - - - 2 2 

Přírodověda - - - 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 

Týdenní počet hodin 20 21 25 26 26 
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UČEBNÍ  PLÁN  2. STUPNĚ  NA  ŠKOLNÍ  ROK 2020/2021 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 26736/2005-22-2. 

Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Český jazyk 5 4 4 4 

Cizí jazyk 3 3 3 3 

Další cizí jazyk - - 3 3 

Matematika 4 5 4 4 

Základy informatiky 1 1 - - 

Dějepis 2 2 2 2 

Výchova k občanství  1 1 1 1 

Fyzika 1 1 2 1 

Chemie - - 2 2 

Přírodopis 2 2 2 (1+1) 1 

Zeměpis 2 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví 1 1 0+ 1 

Pracovní výchova 1 1 1 1 

Volitelné předměty  - 2 2 4 

Týdenní počet hodin 28 30 32 32 
* možnost volby pro žáky se specifickými poruchami učení 
+ výchova ke zdraví integrovaná do přírodopisu 
 

Schválené obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 
programy: 79-01-C/01 Základní škola, místo poskytovaného vzdělávání Vodňanská 287, 
Prachatice. 
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Přehled pracovníků školy 

Personální obsazení 

Vedení školy 
Ředitelka školy Mgr. Bc. Petra Sandanyová  
Zástupce ředitelky školy Mgr. Šárka Grabmüllerová  
Výchovná poradkyně 
Vedoucí vychovatelka 
Školní metodik prevence 
Koordinátor ICT 
Speciální pedagog 

Mgr. Petra Kaimlová 
Jana Teringlová 
Mgr. Šárka Grabmüllerová 
Mgr. Petr Kaiml 
Mgr. Vlastimil Ondok 

 

Učitelé s třídnictvím 
I.A  Mgr. Alena Bísková   
I.B  Mgr. Martina Hromádková  
II.A Mgr. Dagmar Hudeck  
II.B  Mgr. Olga Michálková   
III.A Mgr. Michaela Ludačková   
III.B  Mgr. Jitka Panglová   
IV.A Mgr. Lenka Doležalová     
IV.B  Mgr. Monika Jandová  
IV.C Mgr. Petra Pelikánová  
V.A  Mgr. Renata Lustigová  
V.B  Mgr. Dagmar Staňková  
VI.A Mgr. Pavel Študlar   
VI.B Mgr. Jana Červenková  
VII.A Mgr. Lenka Andraschková  
VII.B Mgr. Martina Dvořáková  
VIII.A Mgr. Jana Beyerová  
VIII.B Mgr. Petra Kaimlová  
IX.A PaedDr. Jaroslav Pangl  
IX.B Mgr. Vladimíra Sítková  

Učitelé bez třídnictví 
 Mgr. Libuše Foltínová 

Mgr. Jitka Hřebečková 
Mgr. Petr Kaiml  
Ing. Radovana Kutláková 
Mgr. Vlastimil Ondok 
Mgr. Darina Piloušková  
Mgr. Lenka Štroblová 

 

Vychovatelky školní družiny 
1. oddělení Aneta Kubičková  
2. oddělení  Kateřina Voplakalová  
3. oddělení Ivana Šmejkalová  
4. oddělení Jana Teringlová 
5. oddělení  Mgr. Pavla Matoušková 
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Asistent pedagoga 
 Bc. Hana Hoidekrová 

Aneta Kubičková 
Mgr. Pavla Matoušková 

 

 Ivo Mikyska, DiS.  
 Ivana Šmejkalová 

Jana Teringlová 
Kateřina Voplakalová 

 
 

Externisté  
Výuka náboženství Mgr. Lenka Hanžlová, katechetka  

Zaměstnanci ekonomického úseku a administrativy 
Vedoucí ekonomka Libuše Nováková  
Účetní Hana Sarauerová   
Administrativní 
pracovnice 

Bc. Hana Hoidekrová 
 

 

Provozní zaměstnanci školy 
Školník Jindřich  Kačer  
Uklízečky Jana Mazáčová  
 Margita Růžičková  
 Marta Turková  
 Veronika Kubová-Cinádrová  

Provozní zaměstnanci školní jídelny 
Vedoucí školní jídelny Bc. Markéta Ivanová  
   
Vedoucí kuchařka Lenka Attendornová   
Kuchařky Monika Nováková 

Alena Sitterová 
Dagmar Jakoubková  
Petra Kolafová 
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Celkový počet pracovníků 
Zaměstnanci školy k 30.6.2021 

 
1. stupeň Učitelé 11 + 1 zástupkyně ředitelky  

2. stupeň Učitelé 15 + 1 ředitelka školy 

Školní družina Vychovatelky  5  

Asistence Asistenti pedagoga 7 (z toho 5 vychovatelek) 

Speciální pedagog 1 

 Pedagog volného času 1 katechetka 

Provoz Ekonomka 1 

Účetní 1   

Administrativní pracovnice 1 (na částečný úvazek + asistence)  

Školník, údržbář 1 

Uklízečky 4 

Školní jídelna Vedoucí školní jídelny 
Kuchařky 

1 
5  (z toho 1 na zkrácený úvazek) 

Celkem  51 

Pracovnice na mateřské a rodičovské dovolené 2 

 

Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do 
školy 
 

ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VODŇANSKÉ ULICI V 
PRACHATICÍCH (01.04.2021 a 30.04.2021) 

Zápis na 
školní rok 

2020/2021 

Počty dětí 

u zápisu v tom u zápisu 
omluveni 

2021/2022 poprvé  
u zápisu 

u zápisu  
po 

odkladu 

zapsáno žádost  
o odklad 

celkem 2021/2022 2021/2022 2021/2022 2021/2022 2021/2022 

Základní 
škola 
Prachatice, 
Vodňanská 
287 

 
54 

 
46 

 
8 

 
44 

 
10 

 
0 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených vzdělávacími programy a podle 
poskytovaného stupně vzdělání 
 
Ani v letošním školním roce neproběhlo žádné testování, ačkoli bylo plánované. Veškeré 
vzdělávací aktivity, včetně kontroly a prověřování výsledků byly vzhledem 
k přetrvávajícím epidemickým opatřením zrušeny. 
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Slavnostní rozloučení s odcházejícími žáky u zvoničky 
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Rozmisťovací řízení  
Profesní zaměření, přijímací řízení: 

Přijímací zkoušky do primy Gymnázia  Prachatice absolvovalo 13 žáků, přijato bylo 10 žáků. 
Ke studiu na osmileté gymnázium Prachatice nastupuje do primy 10 žáků. Ke studiu na 
čtyřleté gymnázium byli přijati 4 žáci.(Gymnázia České Budějovice) 

  
Z celkového počtu 35 žáků 8. a 9. ročníků bylo přijato na: 
učební obory 6 žáků, tj. 17 % 
obory s maturitou 29 žáků, tj. 83 % 
  
 

MATURITNÍ  OBORY   UČEBNÍ  OBORY   

Gymnázium České Budějovice 4 Střední odborná škola 
elektrotechnická, Hluboká nad 
Vltavou 

1 

Vyšší odborná škola a Střední škola,  

s. r. o. České Budějovice 

  

 

2 Střední škola Vimperk 1 

Střední průmyslová škola a Vyšší 

odborná škola 

 Písek 

 

3 Střední škola obchodní, České 

Budějovice 

 

1 

Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola Volyně  
2 VOŠ, SPŠ automobilní a technická 

České Budějovice 

  

 

1 

Střední zdravotnická škola, Písek 

 
1 Střední škola řemeslná a Základní 

škola, Soběslav  

 

1 

Střední škola a Vyšší odborná škola 

cestovního ruchu  

České Budějovice  

 

1 VOŠ, SPŠ a Střední odborná škola 
řemesel a služeb Strakonice 

1 

Střední škola obchodní a VOŠ, České 

Budějovice 

 

3   

SZŠ a VOŠ zdravotnická ČB 4   

Vyšší odborná škola, Střední 
průmyslová škola automobilní a 
technická, České Budějovice 

1   

VOŠ lesnická a Střední lesnická škola 
Bedřicha Schwarzenberga Písek 

1   

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín 1   
Střední škola a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Volyně 

 

2   

Vyšší odborná škola sociální a Střední 1   
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pedagogická škola, Prachatice 

 
Střední průmyslová škola strojní a 

elektrotechnická České Budějovice 

 

1   

Konzervatoř, České Budějovice 1   
Střední průmyslová škola stavební, 

České Budějovice 

 

1   

Celkem žáků 29 Celkem žáků  6 

Celkem žáků 35 

  

Přehled úspěšnosti žáků při přijímání na osmileté 
gymnázium od r. 2004 

 
Školní rok  počet přihlášených  počet přijatých  % 
2004/2005  15    12    80 
2005/2006  7    7    100 
2006/2007  8    5    62,5 
2007/2008  6    4    66,6 
2008/2009  14    12    85,7 
2009/2010  9    8    88,8 
2010/2011  14    10    71,43 
2011/2012  19    15    78,94 
2012/2013  7    7    100 
2013/2014  8    8     100  
2014/2015  8    7    87,5 
2015/2016  12    9    75,0 
2016/2017  11    10    91,0 
2017/2018  7    7    100 
2018/2019  5    5    100 
2019/2020  5    5    100 
2020/2021  11    10    91,0 
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Účast žáků v předmětových soutěžích 
V letošním školním roce se uskutečnilo pouze školní kolo v matematické olympiádě, kterého 
se zúčastnila Jana Šanderová a Filip Bursa, dále školní kolo v olympiádě z českého jazyka, do 
které se aktivně zapojili Jaroslav Duchoň, Vladislav Hampel, Nikola Rajnohová, Viktorie 
Lochmannová, Kateřina Ksandrová, Veronika Štěpová, Sára Krupičková. Před uzavřením školy 
jsme stihli zorganizovat jednu sportovní aktivitu – Běh olympijského dne. 
Díky covidovým opatřením se další tradiční soutěže nekonaly, žáci se do online aktivit tohoto 
charakteru nezapojili. 

 
 

Běh olympijského dne 
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Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního 
programu 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná zpráva 

o plnění MPP 

Základní škola Prachatice, Vodňanská 

Vodňanská 287 

383 01 Prachatice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Petra Sandanyová 

Telefon na ředitele 388 302 021 

E-mail na ředitele sandanyova@vodnanka.cz 

 
 

 počet 

Školní metodici prevence 1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem 0 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám ANO 

S výchovným poradcem, spec. pedagogem a školním 

psychologem 

NE 

S jinými pedagogy NE 

Školní preventivní tým *)      ANO 
*) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. 
 
 
Použité zkratky:  
MPP – Minimální preventivní plán 
SPJ – Sociálně patologické jevy 
NNO – Nestátní neziskové organizace 
ŠMP – Školní metodik prevence 
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1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ 
 

 Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  

Získaná celková 

částka 

Grant z JČK  Podpora prevence kriminality – 

adaptační kurz pro 6. ročník 

0,- 

   
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 

2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  

 
Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 

Spolupráce pedagoga s 

asistentem 

4 10. 5. 2021 EDUPRAXE, Mgr. 

Lenka Ondráčková 

8 

Komunikace rodina a škola 4 18. 5. 2021 NPI ČR 1 

Bezpečnost on-line 2 15. 2. 2021 MAS Šumavsko, 

Mgr. Filip Jelínek 

24 

Ochrana dat v on-line 

výuce 

4 25. 2. 2021 MAS Šumavsko 

Matějíček 

10 

Syndrom vyhoření 4 26. 8. 2020 ASPIS 32 

Primární prevence rodina, 

vztahy a virtuální svět 

4 19. 11. 2020 Portus 1 

Řeč těla 1,5 23. 3. 2021 Mladý podnikavec 2 

Panelová diskuze – Rizika 

virtuálního světa 

6 22. 3. 2021 NÚKIB 2 

 
Uveďte o která témata v oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem: 

 bezpečnost na sociálních sítích  
 

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Konference – Legislativní drama 

ve společném vzdělávání 

8 5. 5. 2021 Nakladatelství Forum 

Dopad negativního myšlení a 

stresu na zdravotní stav 

6 29. 9. 2020 Vzdělávací centrum ČR 

Rizika virtuálního světa 4 9. 2. 2020 Portus, Ing. Petr Šmíd 

Setkání metodiků prevence 2 17. 5. 2021 PPP České Budějovice, Tobi 
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4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější 
v minulém školním roce 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Setkání metodiků 

prevence 

PPP České 

Budějovice 

Edita Mečířová 

Tobi 

Aktuální a přínosné pro praxi 

 
 
 

5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně 
přínosnou v minulém školním roce 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

- - - - 

 
 

6. Spolupráce s ostatními pedagogy 

  
Počty pedagogických 

pracovníků 

Celkem: 38 Podílející se aktivně 

na prevenci 

v minulém školním 

roce  

Nepodílející se 

aktivně na prevenci 

v minulém školním 

roce 

Vedení školy: 2 2 0 

Učitelé 25 25 0 

Vychovatelé 5 5 0 

Mistři odborné výchovy - - - 

Jiné (vepište) 7 asistentů 

pedagoga 

1 školní asistent 

 

Všichni zaměstnanci 

školy se aktivně 

podílejí 

- 
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II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) 

 
8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

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

Z důvodu celosvětové pandemie a vládních opatření se nemohly uskutečnit plánované akce. 
 

 
Slavnostní otevření odborných učeben 

Název aktivity Datum konání Realizátor, 

přednášející 

1. Vzdělávací akce v rámci třídních schůzek V průběhu 

školního roku 

TU, VP, ŠMP 

2. Informace prostřednictvím Paprsku – školního časopisu, 

Rozhlasu Junior, TV – Vodník, web školy 

V průběhu 

školního roku 

pedagogové 

3. Měsíční, týdenní plány, konzultační dny, dny otevřených 

dveří 

V průběhu 

školního roku 

pedagogové 

4. Spolupráce se spec. pedagogem V průběhu 

školního roku  

ŠP, SP 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

Oslava 95. výročí školy; slavnostní otevření odborných učeben 18. – 19. 9. 20 Vedení školy 

Cestička do školy 16. 6. 2021 Vedení školy 



20 
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III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 

9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov 
(aktivity, které nereagují na aktuální problémy) 

 

Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 

šikany…) 

Datum 

konání  

Věková 

skupina  
Realizátor 

Běh pro zdraví Prevence negativních jevů 

Zdravý životní styl 

2. 9. 20 1. – 9. roč. DDM 

Prachatice 

Barevné vyučování Prevence šikany 25. 9. 20 

 

1., 9. roč. TU 

Práce s třídním 

kolektivem, začlenění 

nových žáků – 

adaptační kurz 

Prevence šikany 3. – 4. 9. 

20 

6.A, 6.B Mgr. Ondok, TU 

Projekt Práva dětí Prevence šikany v 

průběhu 

roku 

3. roč. TU 

Den laskavosti Prevence negativních jevů 13. 11. 20 všechny 

ročníky 

ZŘŠ, Nadace 

K. Janeček 

Letáky, informace Prevence rizikového 

chování 

v 

průběhu 

roku 

všechny 

ročníky 

ŠMP, VP 

Světový den první 

pomoci 

Prevence rizikového 

chování 

15. 9. 20 všechny 

ročníky 

TU 

Běh olympijského dne 

Soutěž třídních 

kolektivů 

Prevence rizikového 

chování 

16. 9. 20 všechny        

ročníky 

Grabmüllerová, 

Šmejkalová 

Emoce v nás Prevence rizikového 

chování 

19. 3., 26. 

3. 2020 

8. a 9. ročník  

Duševní hygiena Návrat žáků do škol 6.5., 7. 5., 

10. 5., 14. 

5. 2021 

2. – 9. ročník Portus 

 
Z důvodu celosvětové pandemie a vládních opatření se nemohly uskutečnit plánované akce. 
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10. Uveďte preventivní akci SPJ  na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou 
 

Název akce Realizátor věková 

skupina 

Datum konání  

Den laskavosti Nadace K. Janečka – vedení 

školy 

všichni 13.11.2020 

 

 
11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě  

 

SPJ který byl řešen: šikana, kyberšikana, nevhodné agresivní chování, vulgární chování vůči 

pedagogům, neomluvené hodiny, krádeže, porušování školního řádu, vandalismus, fyzické 

napadení, vztahové problémy mezi žáky, kouření, držení omamné látky, vzájemné rvačky. 

Jak byla situace zjištěna: pedagogy, oznámení žáků, rodičů, veřejnosti 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: ŘŠ – Mgr. Sandanyová, 

ŠMP – Mgr. Grabmüllerová, VP – Mgr. Kaimlová, speciální pedagog Bc. V. Ondok,  OSPOD. 

Kdy byla situace řešena: v průběhu roku 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: rozhovor s dětmi a rodiči, vyšetřování, 

výchovná komise, besedy pro a děti, písemné oznámení, práce s třídním kolektivem.  

 

Způsob ověření efektivity intervence: pozorování, beseda, dotazník, pohovor, kontrolní 

konzultace s rodiči, práce s třídním kolektivem, spolupráce se školním poradenským 

pracovištěm, , spolupráce se speciálním pedagogem. 

 

 
 

12. Jednorázové aktivity pro žáky 
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) 

 

Název aktivity, akce Datum  Realizátor 

Viz aktivity výše uvedené   
*)Přidejte řádky podle potřeb 
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13. Volnočasové aktivity při školách 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet oddělení 

počet 

zapojených 

dětí 

počet klubů 

počet 

zapojených 

dětí 

počet kroužků počet dětí *        

4 118 

 

3 84 26 354 

* počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 
 
 

14. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách 

Víkendové akce Prázdninové akce 

počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí 

0 0 6 156 

 
Uveďte o které akce se jedná: 

 

 Letní tábory – Nová Pec, Klápa, příměstské tábory ve škole 

 Vycházka s programem 

 
 
 
IV.  VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  

 

15. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce 
 

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování 

vč. šikany 

krádeže 

 

2 3 

h
o

d
in

 

žá
ků

 

   
 ž

ák
ů

 

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 16 9 - - 2 1 3 1 13 9 1 1 

 
Uveďte výskyt jiných sociálně patologických jevů + počet žáků/případů: 

 aktivity na sociálních sítích, natáčení na mobil, zveřejnění videa, závislost na PC hrách 
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16. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky 

jméno 

odborníka/zařízení  

typ SPJ věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se žáky 

Vedení školy Šikana, nevhodné 

chování, krádež 

 

ZŠ Pohovor se žáky, výchovná komise 

Dopis, vyšetřování 

OSPOD Agresivita, 

neomluvené hodiny, 

nevhodné chování 

Různé 

 

 

 

Pohovor se žáky, výchovná komise 

Vyšetřování 

 

 
 
17. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční 
zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…): 
 
Letošní rok byl zásadně ovlivněn celosvětovou pandemií a uzavřením škol na základě 
vládního rozhodnutí. Během školního roku se střídala prezenční a distanční výuka. Proto 
mnoho aktivit proběhlo on-line formou. Některé plánované aktivity se  neuskutečnily. 
Pedagogové byli seznámeni před návratem žáků do škol s Metodickým doporučením, které 
se týkalo přístupu k žákům a prevenci po světové pandemii. V letošním roce jsme v rámci 
školního poradenského pracoviště spolupracovali se speciálním pedagogem, jehož působení 
na škole je velmi žádoucí, obzvláště po návratu žáků po distanční výuce do školy. Speciální 
pedagog pracuje ve škole i jako pedagog – vyučuje hudební výchovu, pomohl řešit mnoho 
situací a působil i jako pomocník pro třídní učitele při práci s třídním kolektivem, i při jednání 
s rodiči. Spolupracoval se žáky i rodiči on-line formou. Velký vliv na chování žáků mají sociální 
sítě, videa na YouTube a reklamy, TikTok, Instagram, Facebook... Proto se pedagogové 
vzdělávali především v oblasti bezpečí na sociálních sítích. I do budoucna plánujeme nejen 
pro žáky, ale i pedagogy zařazovat aktivity zaměřené na virtuální svět, výuku on-line a hlavně 
bezpečí ve světě internetu. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020-2021 
Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků probíhalo především 
s ohledem na aktuální situaci a požadavky. Všichni učitelé byli proškoleni pro distanční 
výuku, pravidla kyberšikany a kyberkriminality. Sjednocením používaných platforem Google 
Suite, Classroom, Disk, aj. jsme vytvořili optimální podmínky pro komunikaci se žáky. Bylo 
nezbytné osvojit si i ovládání těchto aplikací. K tomu sloužily mnohá školení, hromadná či 
individuální konzultace jednotlivých pedagogů s lektory. 
 
Spolupracovali jsme s lektory v národním projektu SYPO – Mgr. Filipem Jelínkem, probíhala 
školení na online výuku. 
 
Další vzdělávání pracovníků bude probíhat s cílem získat další znalosti v oblasti integrace, 
inkluzivního vzdělávání, diagnostiky, aplikace podpůrných opatření.  
 
 
 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce  

Všichni 
pedagogové 

Syndrom vyhoření v pedagogické 
profesi, 26. 8. 2020 

Mgr. Divišová, NPI ČR 

Projekt APIV B 

Všichni 
zaměstnanci 

Školení PO, BOZP Vondres, Vachta,  

Pedagogičtí 
zaměstnanci 

Google Meet, Gmail, G-Suite Jelínek, SYPO 

Grabmüllerová 
Šárka 

Primární prevence - Projekt 
Krajská rodinná politika 19. 11. 
2020 

KÚ české Budějovice, Mgr. Petra 
Podzimková; Ing. Petr Šmíd 

Panglová Jitka Líný učitel – Kompas moderního 
učitele 

19. 11. 2020 

RAABE 

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Novely právních předpisů ve 
školství od 1.1.2021 

Mgr. Zeman, Ing. Šlégrová 

Grabmüllerová 
Šárka 

Dopad negativního myšlení a 
stresu na zdravotní stav 29. 9. 
2020 

Vzdělávací centrum ČR, České 
Budějovice, Bauerová 

Sandanyová Petra Novela zákoníku práce od 
1.1.2021 

www.fakta.cz; Žďár nad Sázavou, 
online seminář 

Sandanyová Petra  
Grabmüllerová 
Šárka 

Inspis ŠVP ZŠ 11.12.2020 Mgr. Alena Doubková, e-learning 
ČŠI ČR 

Sandanyová Petra  
Grabmüllerová 
Šárka 

Společné vzdělávání a kultura 
školy pro management 4. 12. 
2020 

Mgr. Jašková, NPI ČR 

Projekt APIV B 
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Hudeck Dagmar Tematické setkání projektu FNV  
21.1. 2021 

Mgr. Quadratová Jitka 

NPI ČR 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Sítková Vladimíra 

Michálková Olga 

Hudeck Dagmar 
Beyerová Jana 

Pelikánová Petra 

Študlar Pavel 
Štroblová Lenka 

Ludačková 
Michaela 

Červenková Jana 
Hřebečková Jitka 

Doležalová Lenka 

Jandová Monika 

Dvořáková 
Martina 

Andraschková 
Lenka 

Sítková Vladimíra 

Lustigová Renata 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Panglová Jitka 

Pangl Jaroslav 

Kaimlová Petra 

Kaiml Petr 

Bezpečnost on-line, 15.2.2021 Mgr. Filip Jelínek, MAS Šumavsko 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Kutláková Radka 

Foltínová Libuše 

Beyerová Jana 

Dvořáková 
Martina 

Michálková Olga 

Staňková Dagmar 
Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

 

Ochrana dat v online výuce, 
25.2.2021 

Matějíček, MAS Šumavsko 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Sdílení materiálů a sdílené disky v 
systému G Suite, 1.3.2021 

Mgr. Filip Jelínek, MAS Šumavsko 
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Dvořáková 
Martina 

Andraschková 

Študlar Pavel 
Beyerová Jana 

Červenková Jana 

Doležalová Lenka 

Jandová Monika 

Pelikánová Petra 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Hudeck Dagmar 
Lustigová Renata 
Hřebečková Jitka 

Panglová Jitka  
Pangl Jaroslav 

Kaimlová Petra 

Kaiml Petr 
Andraschková 
Lenka 

Ludačková 
Michaela 

Študlar Pavel 
Dvořáková 
Martina 

Jandová Monika 

Červenková Jana 

Štroblová Lenka 

Pelikánová Petra 

Doležalová Lenka 

Lustigová Renata 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 
Hřebečková Jitka 

Hudeck Dagmar 
Panglová Jitka 

Pangl Jaroslav 

Kaimlová Petra 

Kaiml Petr 
Andraschková 
Lenka 

Ludačková 
Michaela 

Beyerová Jana 

Online aplikace k získávání zpětné 
vazby (testy, hry, kvízy), 
15.3.2021 

Mgr. Filip Jelínek, MAS Šumavsko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jandová Monika 

Hudeck Dagmar 
Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou 

Mgr. Hana Sedláčková 

Škola hrou 
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gramotnost/Zábavné vyučování 
na 1. st ZŠ - 
23.3. 2021 

 
 

Staňková Dagmar 
Hudeck Dagmar 

Tematické setkání projektu FNV  
25. 3. 2021 

Mgr. Quadratová Jitka 

NPI ČR 

Aktivizační hry, metody a techniky 
v projektovém vyučování 

Sandanyová Petra 

Študlar Pavel 
Andraschková 
Lenka 

Dvořáková 
Martina 

Pelikánová Petra 

Kaiml Petr 
Kaimlová Petra 

Doležalová Lenka 

Hudeck Dagmar 
Staňková Dagmar 
Červenková Jana 
Hřebečková jitka 

Beyerová Jana 

Štroblová Lenka 

Lustigová Renata 

Tvorba a využití slovních mraků, 
myšlenkových map, QR kódy, 
komiksy, virtuální nástěnky, 
29.3.2021 

Mgr. Filip Jelínek, MAS Šumavsko 

Dvořáková 
Martina 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Hudeck Dagmar 
Kaiml Petr 
Kaimlová Petra 

Doležalová Lenka 
Hřebečková Jitka 

Štroblová Lenka 

Lustigová Renata 

Beyerová Jana 

Študlar Pavel 
Panglová Jitka 

Canva - tvorba a úprava 
grafických materiálů do výuky, 
12.4.2021 

Mgr. Filip Jelínek, MAS Šumavsko 

Dvořáková 
Martina 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Hudeck Dagmar  
Hřebečková Jitka 

Kaiml Petr 
Kaimlová Petra 

Úprava dokumentů v MS Word, 
26.4.2021 

Mgr. Filip Jelínek, MAS Šumavsko 
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Lustigová Renata 

Panglová Jitka 

Pangl jaroslav 

 

Andraschková 
Lenka 

Jandová Monika 

Rozvoj čtenářské gramotnosti Michaela Kačmárová, ZŠ Stachy 

 

Beyerová Jana Jak pomoci adaptaci žáků cizinců 
na ZŠ, 2.3. 2021 

NPI ČR, Mgr. Jana Hartmanová 

Panglová Jitka Hodnocení při on-line výuce 

3. 3. 2021 
NPI ČR, Mgr. Petra Keprtová 

Lustigová Renata 

Panglová Jitka 
Neznámá zákoutí virtuálního 
světa 

8.3.2021 

MAS Šumavsko ve spolupráci 
Portus Prachatice, lektoři: Petr 
Šmíd a Michal Ksandr 
 

Lustigová Renata 

Červenková Jana 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Panglová Jitka  
Pangl Jaroslav 

Dvořáková 
Martina 

Beyerová Jana 

Jak na formativní hodnocení na 
základních školách 

22.3.2021 

MAS Šumavsko, lektorka: 
Mgr. Květa Sulková, EDUkační 
LABoratoř 
 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Řeč těla, 23.3.2021 www.mladypodnikavec.sk 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Efektivní hospitace, 16.3.2021 Mgr. Irena Trojanová, 
www.olchavova.cz 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Digitalizace vzdělávání a 
kybernetická bezpečnost dětí 
22. 3. 2021 

MŠMT, NÚKIB 

Lustigová Renata 

Panglová Jitka 

Doležalová Lenka 

Pelikánová Petra 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Hudeck Dagmar 
Staňková Dagmar 

Podpora při vzdělávání dětí, žáků 
při se SPCH 

25.3. 2021 

NIDV 

projekt APIV B 

lektor: Došek 
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Panglová Jitka Learn and Explore 

Oxford Professional Development 
Webinar (285 minutes) 27. 3. 
2021 

Oxford university Press 

Ivanová Markéta Jídlo zblízka ve školním 
stravování, 18.3.2021 

Skutečně zdravá škola, z.s., Brno 

Panglová Jitka Záznamy z žákovské četby 

6. 4. 2021 

NPI ČR, webinář 

Panglová Jitka Současná poezie pro děti ve věku 
1. stupně ZŠ 

12. 4. 2021 

NPI ČR, webinář 

Panglová Jitka Současná literatura pro děti ve 
věku 1. stupně ZŠ 

19. 4. 2021 

NPI ČR, webinář 

Červenková Jana Rozvíjíme matematickou 
gramotnost, 6. a 13.4. 2021 

NPI Jihlava 

lektor: Mgr. Hana Hyksová 

Dvořáková 
Martina 

Únikové hry ve výuce dějepisu, 
16. a 17.4.2021 

ZVAS České Budějovice 

lektor: Olga Kovaříková 

Beyerová Jana Kurz robotiky, duben 2021 EDUSKOP 

Grabmüllerová 
Šárka 

Aktivizační metody v hodině 

16. 4. 21 

Učitelnice - PhDr. Petra Vallin, PhD. 

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová 
Šárka 

Úvod do konstruktivistické výuky 
informatiky na 1. stupni ZŠ 

27.-28.4.2021 

H-edu, Žďár nad Sázavou 

Grabmüllerová 
Šárka 

Formativní hodnocení v hodině 
20. 4. 21 

Učitelnice - PhDr. Petra Vallin, PhD. 

Staňková Dagmar 
Hudeck Dagmar 

Celostátní konference k  projektu 
propojování FNV  22. 4. 2021 

Příspěvky mnoha odborníků 

Panglová Jitka Levák a jeho svět 
28. 4. 2021 

ZVAS České Budějovice 

Mgr Ivo Vodička 

Lustigová Renata 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Hudeck Dagmar 
Červenková Jana 

Panglová Jitka 
Šmejkalová Ivana 
Teringlová Jana 
Matoušková Pavla 
Voplakalová 
Kateřina 
Kubičková Aneta 

Spolupráce pedagoga 
s asistentem pedagoga ve školní 
praxi 10.5.2021 

Mgr. Lenka Ondráčková 
lektorka semináře 
EDUPRAXE, s.r.o. 
 

Panglová Jitka Komunikace rodina a škola v 
praxi; 18. 5. 2021 

NPI ČR, webinář Metodického 
portálu RVP.CZ 

Panglová Jitka Informace ke změnám v RVP ZV 
od 1. 9. 2021 

KVIC Nový Jičín 

Mgr. Dana Forýtková 
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19. 5. 2021 

Panglová Jitka Jak na inovace ŠVP II. 
19. 5. 2021 

NPI ČR, webinář Metodického 
portálu RVP.CZ 

Pangl Jaroslav Lidská reprodukce - všichni jsme 
výsledkem střetu dvou 
pohlavních buněk 

24. 5. 2021 

ZVAS České Budějovice 

webinář 

Bísková Alena 

Hromádková 
Martina 

Panglová Jitka 

Formativní hodnocení  na  ZŠ II. 
část 
27. 5. 2021 

webinář, MAS Šumavsko 

Mgr. Květa Sulková (Edulab) 

 
 
 
 

Závěrečné posezení zaměstnanců 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
V letošním školním roce nebylo mnoho příležitostí k prezentaci školy na veřejnosti, aktivity 
byly nařízením vlády téměř po celý rok omezené. Žáci se vzdělávali v prezenční formě 
vzdělávání pouze na podzim 2020, a to od 3.9.2020 do 12.10.2020. Poté byla zahájena 
rotační výuka pro 2. stupeň a následně se  všichni žáci začali vzdělávat distančně. 

Cestička do školy 
Ve školním roce 2021/2022 bude naše škola otvírat dvě první třídy. Bylo zapsáno 44 žáků. 
S budoucími prvňáčky se paní učitelky setkaly online a společně si popovídali. Tradičně se již 
každým rokem po zápisu žáků do 1. tříd koná tzv. Cestička do školy. V letošním školním roce 
se konalo pouze jedno setkání s rodiči 21.6.2021 bez přítomnosti dětí, budoucích prvňáčků. 
Rodičům byly sděleny důležité organizační informace k začátku školního roku. V příštím 
školním roce budou třídními učitelkami v prvních ročnících magistra Dagmar Staňková 
a magistra Renata Lustigová. 

Žákovská a učitelská knihovna 
Celý školní rok 2020/2021 byl ovlivněn pandemií covid-19 a nejinak tomu bylo i v knihovně. 
Celkově se v žákovské i učitelské knihovně vypůjčilo méně dětských knih, aktivity společné 
četby se v letošním školním roce nerealizovaly.  
Knižní fond žákovské i učitelské knihovny byl doplňován knižními novinkami, odbornými 
tituly, které zasílala nejrůznější nakladatelství formou darů, které přicházely v souvislosti 
s objednáváním knih z jednotlivých knižních klubů, a dalšími jinými způsoby.   
Knihovnu využívali děti, učitelé a ostatní pracovníci školy. Z knihovny byla zapůjčována 
společná četba na první stupeň.  
Na druhém stupni se mohly knihy půjčovat v souvislosti s povinnou četbou či při hledání 
informací do výuky.  
Žákovská knihovna byla využívána jako místo pro kroužek Mladého čtenáře. V tomto kroužku 
se děti seznamovaly s českými i zahraničními autory a jejich nejvýznamnějšími díly literatury 
pro děti a mládež, s prózou i poezií, s odbornou literaturou, encyklopediemi. Kroužek byl 
doplňován předčítáním, pracovními listy, prezentacemi, ukázkami z filmů. Proběhlo pouze 
několik hodin kroužku Mladý čtenář.  
V knihovně byla připravena minivýstava knih o historii zaměřena především na události, 
které si připomínáme 28. 9. a 28. 10. Bohužel tuto výstavu stihlo před uzavřením škol 
navštívit pouze minimum tříd. 

Den laskavosti aneb 
Vodňanka má Vydrýska 
I v letošním roce se naše škola rozhodla podpořit Vydrýska ze ZOO Hluboká a opět se stala 
jeho patronem. Jelikož už jsme postup toho, jak se patronem stát, znali, nebylo těžké tuto 
akci zrealizovat. Tentokrát jsme k tomuto dobrému skutku nevyužili Dne laskavosti, jsme 
totiž laskaví po celý rok. Kdo mohl, pomohl a přispěl na tuto dobrou věc. Jsme rádi, že se 
i letos podařilo získat tolik peněz na to, abychom našeho chlupáče opět nenechali „na suchu“ 
a mohl si díky nám dát o rybu navíc.  
 

Chodecká soutěž “Obejdi ČR” 
Na měsíc duben byla vyhlášena dobrovolná celoškolní soutěž tříd pod názvem  "Obejdi 
Českou republiku". Kromě naší školy se akce zúčastnily i ostatní základní školy v Prachaticích 
a místní gymnázium. Po týdnech se sčítaly ušlé kilometry žáků i učitelů, kteří se společně 
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snažili za měsíc ujít cca 2300 km, což je přibližný obvod naší republiky. Některé třídy si vedly 
dobře už od samého začátku, jiné se zlepšovaly až v průběhu soutěže a některé bohužel akce 
neoslovila natolik, aby se snažily více zapojit. Nejlépe si vedla třída 1. A, které se podařilo 
nejen obejít celou republiku, ale nachodit z celé školy i nejvíce  kilometrů. Do cíle se dostala 
i třída 5. B a “třída” učitelů. Nejúspěšnější třídou druhého stupně byla 8. B. Účast všech žáků 
byla uspokojivá. Z druhého stupně se účastnila polovina dětí a z prvního více než tři čtvrtiny 
ze všech. Dohromady se celé škole podařilo za jeden měsíc ujít 26 122 km, což znamená, že 
bychom republiku společně obešli za cca 2,6 dne. V porovnání s ostatními školami jsme si 
vedli nejlépe co do množství zapojených žáků, tak i v počtu ušlých kilometrů. Jen nejlepší 
třídou z druhého stupně se stala třída 6. B ze ZŠ Zlatá stezka.  
 
Další tradiční aktivity se vzhledem k covidovým opatřením a distanční výuce nerealizovaly. 

 
Den otevřených dveří 
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Žákovská rada 

 
Koordinátor žákovské rady:   Mgr. Šárka Grabmüllerová 
 
Studentská rada:    Natálie Šmajclová, Kateřina Vaňková 
 
 
Složení žákovské rady: 36 žáků – dva zástupci z každé třídy, kromě prvních ročníků 
 
Z důvodu celosvětové pandemie, vládních opatření a nepřítomnosti žáků ve škole proběhly 
pouze dvě setkání v prostoru nově otevřené půdní vestavby. Z každé schůzky byl vypracován 
zápis zvoleným zapisovatelem. Na jednotlivé schůzky dostali žáci program jednání. Každá 
třída obdržela sešit, kam si zapisovala program setkání a průběh jednání, následně zástupci 
třídy předávali informace ve své třídě. Na prvním setkání byli žáci seznámeni s informacemi 
o průběhu školního roku, byla připravena aktivita zaměřená na stmelování týmu a z každého 
setkání dostali žáci úkol pro třídní kolektiv. Na prvním setkání byli žáci seznámeni s ročním 
plánem školy a s organizací oslav výročí školy i se slavnostní otevřením nově vzniklých 
odborných učeben na půdě. Zástupci také předali ve svých třídách dotazníky týkající se 
školních aktivit a plánů pro školní rok. Z 19 rozdaných se vrátilo zpět 12 vyplněných. 
Dva zástupci z žákovské rady byli zvoleni do studentské rady města, která se však z důvodů 
vládních opatření nekonala ani jednou. 
V prvním patře školy je umístěna nástěnka žákovské rady, kde jsou zveřejňovány aktuality ze 
žákovské rady. Na webových stránkách školy bylo do záložky žákovské rady stručně popsáno 
každé setkání. 
Na závěrečné schůzce byl projednán průběh školního roku, zvládnutí distanční výuky a návrat 
žáků zpět do školy. Byl předán dotazník pro třídy, který byl zaměřen na hodnocení školního 
roku 2020/2021. 
 
Mediální prezentace 
Škola má vlastní webové stránky, které v letošním školním roce prošly celkovou obměnou, 
byly změněny na moderní, přehledný web s dostatečným množstvím informací. Škola také 
vydává svůj školní časopis Paprsek. K vnitřnímu informačnímu systému využívá pravidelné 
zveřejňování měsíčních plánů školy („čtení pro rodiče, žáky a přátele školy“), informačních 
tabulí a rozhlasové relace školního rádia Junior. Informace ve třídách 1. stupně jsou 
předávány v týdenních plánech. Pravidelně zveřejňuje informace ze života školy v místním 
tisku (Radniční list, Listy Prachaticka, Prachatickonews. Základní informaci o škole obdrží 
rodiče na letáčku, který je jim předáván při zápisu. Aktuální zprávy ze života školy jsou  
zveřejňovány i prostřednictvím sociálních sítí - Facebooku a Youtube. 

Environmentální výchova 
„Recyklohraní“ 
Škola je do projektu zapojena od jeho vzniku 1. září 2008. Jedná se o školní recyklační 
program, který je zaměřen na zpětný odběr elektrozařízení a který rozvíjí vztah dětí 
k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. I v tomto školním roce jsme 
se snažili splnit všechny zadané úkoly a odevzdali dva pytle drobného elektrozařízení. Za 
splněné úkoly získává škola body, které může vyměnit za různé ceny z dané nabídky podle 
vlastního výběru. Letos jsme tak za 5 890 bodů získali dva odpadkové koše na tříděný odpad, 
dva míče na kopanou, jeden volejbalový míč a set na stolní tenis. 
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V rámci celoškolního projektu ke Dni Země jsme se zapojili do kampaně Ukliďme svět! 
Podzimní akce se zúčastnily všechny třídy naší školy, jarní úklid vlivem koronavirové infekce 
neproběhl. Smyslem akce nebylo pouze uklízet, ale také přimět žáky k aktivnímu postoji 
a zájmu o stav životního prostředí. 
Všeobecně jsou podporovány aktivity, směřující k separaci odpadu - sběr vysloužilého 
elektrozařízení a baterií v rámci Recyklohraní, speciální nádoby na plast a papír jsou 
dlouhodobě instalovány na chodbách i v každé třídě.  
 
Žáci se aktivně podíleli i na úpravě školy a jejího okolí, péče o zeleň (květinová výzdoba). Žáci 
byli vedeni k šetření elektřinou, teplem a vodou. 
 

 
Ukliďme svět, ukliďme Česko 
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Činnost školnfí družiny a školního klubu  
 

Činnost ŠD a ŠK byla zahájena 1. září 2020.  
K pravidelné docházce bylo v letošním školním roce přihlášeno celkem 118 žáků ve čtyřech 
odděleních ŠD a 79 žáků ve třech odděleních ŠK. 
 
Aktivity školní družiny a školního klubu byly realizovány i formou zájmových kroužků. Pomocí 
zájmových kroužků jsme nabízeli žákům mnoho podnětů pro vhodné trávení volného času. 
Do 9 kroužků ŠD bylo přihlášeno 103 žáků a do 20 kroužků ŠK 251 žáků. 
 
Součástí programu ŠD a ŠK byly i nabídkové akce na všechny vedlejší prázdniny, které se 
z důvodu koronavirové infekce neuskutečnily.  
O hlavních prázdninách se uskutečnily dva letní pobytové tábory a tři tábory příměstské. Byly 
nabízeny všem žákům školy nikoli jen žákům zapsaným do ŠD a ŠK. Na letní tábor v Nové Peci 
- Lipno 2021 bylo přihlášeno 53 žáků, na letní tábor v Nové Peci - Lipno - Klápa 2021 
přihlášeno 32 žáků. Na příměstské tábory bylo přihlášeno 54 žáků. 
 
Dle předběžných přihlášek je na příští školní rok 2021 – 2022 do ŠD, ŠK přihlášeno 157 žáků 
1. – 5. tříd. 
 

 
Počet zapsaných žáků k 30.10.2020 

Přihlášeno 
během 
šk. roku 

Odhlášeno 
během 
šk. roku 

Počet žáků 
k 30.6.2021 

1. odd. ŠD 30 +0 -0 30 

2. odd. ŠD 28 +1 -1 28 

3. odd. ŠD 30 +1 -4 27 

4. odd. ŠD 30 +1 -1 30 

CELKEM ŠD 118 +3 -6 ŠD 115 

1. odd. ŠK 30 +2 -3 29 

2. odd. ŠK 46 +0 -0 46 

Ranní ŠK 3 +2 -0  5 

CELKEM ŠK 79 +4 -3 ŠK 80 

 
Od září je nově v ŠD, ŠK  zavedena elektronická třídní kniha – BAKALÁŘI. Zapisování docházky 
do ŠD, ŠK, činnosti do třídní knihy, seznamy žáků v odděleních a na kroužcích všechny 
vychovatelky bez problémů zvládly.  
 
ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU 
 
Prezenční výuka ve škole a prezenční činnosti ŠD, ŠK byla z nařízení vlády z důvodu virové 
pandemie během školního roku několikrát přerušena.  
Od 14. 10. do 16. 11. 2020 přerušena poprvé. Do ŠD se mohli od 16. 11. vrátit pouze žáci 
1. a 2. tříd a od 30. 11. se pak vrátili žáci 3. až 5. tříd. Po vánočních prázdninách se do školní 
družiny vrátili opět pouze žáci 1. a 2. tříd.  
Standardní provoz družiny byl obnoven 19. 5. 2021 
Při distanční výuce jsme pro naše žáky každý týden připravovali online náměty na rekreační, 
zájmové a odpočinkové činnosti: hádanky, kvízy, hlavolamy, omalovánky aj. zajímavosti 
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Výchovně - vzdělávací proces probíhal dle celoročního tematického plánu v souladu s ŠVP 
pro ŠD a ŠK a byl rozpracován do tematických okruhů (např. Všichni jsme kamarádi, Rodina, 
Osobní bezpečí a První pomoc, Místo kde žiji, Zdraví a já, Jsem účastník silničního provozu, 
Jak jde čas aj.) tak, aby zábavnou a hravou formou navazoval na výchovné působení a na 
vědomosti a poznatky získané ve škole a v rodině a vycházel z přirozených aktivit. Všemi 
činnostmi prolínala OSV, VDO a EVVO.  
 
Mezi naše hlavní cíle patřilo odstraňování únavy u dětí po dopoledním vyučování, rozvíjení 
a upevňování kamarádských vztahů a vytvořit dobrý kolektiv. Vést dětí ke zdravému 
životnímu stylu a ke správnému a nabídnout jim podněty k aktivnímu využití volného času. 
Posílit jejich tělesnou zdatnost, vést k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních, 
respektovat je a rozpoznat nebezpečí. 
 
Na některé naše výchovné cíle, jako je vytvořeni klidného kolektivu, dobré vztahy mezi žáky, 
zlepšení samostatnosti žáků a jejich samoobslužné návyky se budeme muset zaměřit 
v příštím školním roce. Ale i tak se nám ve školních družinách dařilo vytvořit velmi příjemné 
prostředí. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  
Byla dodržována ve všech odděleních při všech činnostech i při činnostech v zájmových 
útvarech. Ze ŠD, ŠK byly uvolňováni pouze na základě vyplněných zápisních lístků nebo na 
základě písemného sdělení rodičů. Uvolnění po telefonu nebylo možné. V odděleních ŠD je 
využíván kamerový systém.  
Žáci byli vedeni ke snižování hrubosti a agresivity a k dodržování bezpečnosti a vnitřního 
řádu ŠD, ŠK, s kterým byli seznámeni na začátku i v  průběhu školního roku. Současně byli 
poučeni o bezpečnosti při pobytu v ŠD a ŠK, na školní zahradě a hřišti, při společných akcích 
a průběžně před dny volna. Velký důraz byl kladen na dodržování hygieny a nošení roušek. 
Poučení bylo zapsáno v „Třídní knize ŠD, ŠK“ jednotlivých oddělení.  
Žáci hlásili vychovatelce každé drobné zranění. Zranění byli zapsáni do Knihy úrazů.  
P. vychovatelky nemusely řešit žádné vážné kázeňské přestupky. Případné výchovné 
problémy p. vychovatelky konzultovaly s třídními učitelkami. Potřebné informace rodičům 
sdělovaly ústně při předávání dětí nebo písemně prostřednictvím žákovských knížek. 
 
Pedagogická praxe: 
pí vychovatelka Šmejkalová - od 24. 5. do 11. 6. – studentka SPgŠ Lucie Kosařová,  
pí vychovatelka Teringlová - od 31. 6. do 11. 6. – studentka SPgŠ Kateřina Šiffnerová, 
pí vychovatelka Voplakalová - od 31. 6. do 11. 6. – studentka SPgŠ Karolína Paclíková 
a student SPgŠ Václav Fiala. 
 
10. 5. 21 se všechny vychovatelky zúčastnily online školení „Spolupráce pedagoga 
s asistentem“. 
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Školní jídelna 
 

Školní rok 

2020/2021 

žáci  

7-10let 

žáci  

11-14let 

žáci 

nad 15 let 

zaměst-

nanci 

cizí celkem Akce 

celkem 

počet obědů 17566 
 

10410 1997 5438 4328 39739 Snídaně 0 

průměrně 

denně  

(170 dnů ) 

103 61 7 32 26 234 

 

Oběd 0 

Balíček  0 

Večeře 0 

 

Personální změny 

 Ve školním roce 2020/2021 byla přijata na základě dohody o provedení práce paní 
Božena Nováková na 2 hodiny denně jako pomocná síla při přípravě svačin.  

 
Aktivity: 

 Školní jídelna od tohoto roku již nepřipravuje snídaně, obědy a večeře pro ubytované 
na Dřípatce (CEV Dřípatka je nově součástí Základní školy Zlatá stezka). 

 S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR nebyl uskutečněn pobyt žáků ze Základní 
školy z Dobrej Nivy.  

 Škola pokračuje v projektech „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“. 

 Dodávání ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ pokračuje i nadále pro oba 
stupně základní školy. 

 V projektu „Školní mléko“ jsou i letos v nabídce plně dotované mléčné výrobky, které 
jsou dodávány v rozsahu 1 kus pro každého žáka jedenkrát za týden. Z důvodu 
epidemie Covid-19 nebyl umožněn prodej částečně dotovaných ochucených mlék.  

 V měsíci červnu byla žákům poskytnuta ochutnávka bezlaktózových bílých jogurtů, 
lipánků se sníženým obsahem cukru a žervé.  

 
Mimořádná opatření – pandemie koronaviru 

 V souvislosti s pandemií koronaviru došlo opět k uzavření škol. Školní jídelna i nadále 
pokračovala v provozu, poskytovala stravování pro zaměstnance školy, cizí strávníky 
a žáky na distanční výuce. Výdej oběda byl možný pouze do jídlonosičů. Provoz byl 
přerušen pouze od 2. do 13. listopadu 2020. Vařil se pouze jeden druh oběda.  

 Na konci listopadu došlo k návratu žáků do škol, od prosince se začal připravovat 
i oběd č. 2. a svačinky.  

 V lednu 2021 se pandemická situace začala opět zhoršovat a do školy se vrátili pouze 
žáci 1. a 2. tříd. Provoz byl opět omezen na oběd č. 1 pro žáky, žáky na distanční 
výuce, cizí strávníky, zaměstnance a na svačinky pro žáky v prezenční výuce. 

 Od 1. března došlo k úplnému uzavření škol a opakovala se situace z poloviny října. 
Z důvodu onemocnění zaměstnanců byla školní jídelna uzavřena, a to od 10. do 
29. března 2021. 

 V dubnu došlo k návratu žáků 1. a 2. tříd a zbytek prvního stupně rotačně.  

 V květnu nastoupili i žáci druhého stupně.  
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 V červnu se kromě obědu č. 1 začal připravovat i oběd č. 2, ale pouze do poloviny 
června (provozní důvod).  
 

Příprava svačin 

 Systém přípravy svačin, který ve školním roce 2017/2018 prošel změnou, se osvědčil, 
a i nadále se v něm pokračuje. Nabídka se rozšiřuje o nové druhy pečiva, případně 
i o novinky jako je zařazení müsli.  

 Svačiny jsou i nadále podávány formou švédských stolů ve školní jídelně, avšak 
během nouzového stavu bylo nutné od tohoto systému upustit a svačiny byly 
vydávány žákům ve třídách.  

 V nabídce je každý den jiný druh pečiva a i nadále je součást svačin čerstvá zelenina 
a ovoce a nápoj.  

 Vzhledem rostoucím cenám za potraviny bylo nutné upravit cenu a to z původních 
11,-- Kč na 12,-- Kč. Ovšem i nadále jsou svačiny hodnoceny kladně jak ze strany žáků, 
tak ze strany rodičů.  

 Ve školním roce 2020/2021 i přes omezení ve školní docházce bylo připraveno 8540 
ks svačin.  

 
Obědy ve školní jídelně 

 I nadále se snažíme zařazovat co nejvíce čerstvé zeleniny a to ve formě salátů 
a obloh.  

 Jídelníček je obohacován o nové receptury a ty, které se neosvědčili, již dále nejsou 
zařazovány. 

 Nabídka se rozšířila o více druhů ryb.  

 Pandemie se dotkla bohužel i školní jídelny, a tak se během školního roku 2020/2021 
z ekonomických a provozních důvodů vařil převážně jen jeden druh oběda.  

 Pro cizí strávníky a pro bývalé zaměstnance školy byl umožněn od 12. října 2020 výdej 
obědů pouze do jídlonosičů.   

 Následkem vzrůstu cen na potraviny došlo ke změnám ceny za stravování:  
o Žáci 7 – 10 let –  z 24,-- Kč na 26,-- Kč   
o Žáci 11 – 14 let – z 27,-- Kč na 29,-- Kč  
o Žáci nad 15 let – z 30,-- Kč na 32,-- Kč   
o Zaměstnanci a bývalý zaměstnanci – z 19,-- Kč na 20,-- Kč (příspěvek z FKSP – 

z 11,-- Kč na 13,-- Kč)  
o Bývalý zaměstnanci školy – ze 40,-- Kč na 44,-- Kč (příspěvek z FKSP – z 11,-- Kč 

na 13,-- Kč)  
o Cizí strávníci –  z 63,-- Kč na 70,-- Kč.   
o ve školním roce 2020/2021 nadále trvá sazba DPH pro doplňkovou činnost – 

z 15 % na 10 % u svačinek a u strávníků, kteří konzumují oběd na talíř 
v jídelně. Sazba 15 % zůstala pouze u strávníků, kteří odebírají stravu do 
jídlonosičů.  

 
 
 



40 
 

Kurz pro získání základního vzdělání 
V letošním školním roce nebyl zájem o organizaci kurzu. 
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané 
Odchod do speciální školy – 1 
 
Žáci cizí národnosti:  
Ukrajina – 4  (v 3., 4., 5., a 8. ročníku) 
Bulharsko – 1 (9. ročník) 
Maďarsko – 1 (2. ročník) 
 
Během celého školního roku probíhala spolupráce s PPP, ÚP, s OSPOD na MěÚ a s Policií ČR. 
V průběhu školního roku bylo postupně integrováno 30 žáků s potřebou podpůrných 
opatření 2. a 3. stupně.  Práce s integrovanými žáky postupovala podle zpracovaných 
individuálních vzdělávacích plánů. Vzdělávání 7 integrovaných žáků probíhalo ve spolupráci 
s asistenty pedagoga. 37 žákům s potřebou podpůrných opatření 2. a 3. stupně byla po celý 
školní rok na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytována pedagogická 
intervence (podpora přípravy na školu) v časové dotaci jedné nebo dvou hodin týdně na 
jednotlivého žáka. Při práci s jednotlivými žáky byly využívány speciální didaktické pomůcky 
zakoupené na základě doporučení školských poradenských zařízení.   
V tomto školním roce škola využívala při práci s dětmi opět službu speciálního pedagoga, 
který pracoval individuálně s integrovanými žáky v rámci předmětu speciálně pedagogické 
péče, poskytoval podporu žákům mimořádně nadaným. V jednotlivých třídách probíhaly dle 
potřeby preventivní programy zaměřené na vytváření pozitivního třídního klimatu. 
 
Podle potřeby proběhla jednání s rodiči problémových žáků. Byla dána možnost rodičům 
i žákům přijít se poradit o budoucím povolání nebo přijít i s jinými výchovnými problémy. 
 
Velký důraz byl kladen na zážitkové pobytové akce. 
 
Letos se uskutečnily tyto pobyty: 
předlyžařský výcvik (4. ročník) 
sportovně poznávací pobyt v Rakousku (5. ročník) – neproběhlo z důvodu uzavření škol 
adaptační pobyt (6. ročník)  
lyžařský výcvik (7. ročník) 
 
Všechny tyto akce byly zaměřeny na upevnění sociálních dovedností, potřebných pro kvalitní 
soužití žáků v třídním kolektivu. Akce byly doplněny sportovními aktivitami. 
Na výchovných komisích se řešily především výchovné problémy, neomluvená absence žáků. 
I letos pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickými centry v Českých Budějovicích 
a v Táboře.   
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
a o jiných kontrolách  

Závěry kontrol jiných organizací 
 
9.2.2021 byl proveden audit hospodaření pracovníky HZ Plzeň, s. r. o. Podklady auditu byly 
použity jako podklad pro schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku. 
 
1.2.2021 proběhlo místní šetření ČŠI po dobu 3 dnů inspektorky sledovaly online výuku. Toto 
šetření nebylo klasickou inspekční kontrolou. Cílem bylo zjistit: úroveň výuky v době 
distanční výuky, míru zapojení jednotlivých žáků a další specifika tohoto způsobu výuky. 
Z tohoto šetření nevzešla žádná inspekční zpráva, data byla použita pro vyhodnocení v rámci 
celé republiky.  
 
13.5.2021 byla provedena kontrola pracovnicemi KHS Prachatice, Mgr. Romanou Fürstovou, 
Ing. Šárkou Štěpovou. Předmětem šetření byl kontrola mimořádných opatření v rámci 
epidemiologické situace COVID 19. Pracovnicemi nebylo shledáno porušení metodiky vydané 
MŠMT. Vše bylo v pořádku, v souladu s aktuálními předpisy. 
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
- viz příloha č. 1 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 

Spolupráce se zahraničními školami 
 
V letošním školním roce se z důvodu pandemie koronaviru nerealizovaly žádné společné 
projekty se zahraničními školami. 
Veškeré čerpání finančních prostředků z dotačních titulů bylo pozastaveno a realizace již 
rozběhnutých aktivit byla pozastavena do doby než bude možné plánované aktivity 
uskutečnit.  
  

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Vzděláváme společně 
Jako partner projektu jsme získali částku 937.716,25 Kč na aktivity spojené s tvorbou 
výukových programů, vybavení a mzdové prostředky. V tomto projektu jsme pokračovali 
i v letošním školním roce. Sice ve velmi redukované podobě, nicméně kolegyně Dagmar 
Hudeck a Dagmar Staňková pracovaly na tvorbě výukových programů a metodických 
materiálů. 

Nakladatelství Fraus 
I ve školním roce 2020/21 pokračovala spolupráce s nakladatelstvím Fraus. Byly zakoupeny 
další učebnice a to jak v tištěné verzi, tak i multilicenční interaktivní učebnice. Vyučující 
jednotlivých předmětů mají možnost využívat interaktivní učebnice na kterémkoli počítači. 
 
 

Granty a další finanční příspěvky  
Nové: 
 

1) žádost do výzvy JčK, program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 
Proplouváme němčinou, podáno 1/2021 – podpořeno částkou 26.600,-- Kč, 
 

2) žádost do výzvy JčK, program Podpora sportu, „Sportovní den Vodňanky“, podáno 1/2021, 
– podpořeno částkou 20.000,-- Kč, 
 

3) žádost do výzvy JčK, program Podpora sportu, „Tradiční vánoční turnaj“, podáno 1/2021,   
– podpořeno částkou 23.000,- Kč, 
 

4) žádost do výzvy JčK, program Podpora práce s dětmi a mládeží, „Kroužky vaření, 
německého jazyka a atletiky“, podáno 1/2021,  – podpořeno částkou 20.000,-- Kč, 
 

5) žádost do výzvy JčK, program Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 
„Adaptačně-preventivní kurz Vodňanky“, podáno 1/2021, – žádost 21.000,- Kč - 
nepodpořeno 
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6) žádost IROP – Infrastruktura základních škol, „Půdní vestavba – zázemí pro výuku 
a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře“ – žádost 25.705.124,66 Kč  
– podáno 2/17 – žádost přijatá, podpořená, realizovaná, ukončeno 09/2020. 
 

7) žádost do výzvy MŠMT, program OP Výzkum, vývoj, vzdělávání – tzv. šablony III (MŠMT), – 
žádost 08/2020, realizace kalendářní rok 2020/2021 
 

8) OP Zaměstnanost – příměstské tábory – (MAS Šumavsko) – „Mámo, táto, hrajeme si“- 
podáno 4/2017, realizace 07/2017-07/2020 585.618,75 Kč – podpořeno – prodloužená 
realizace do 31/08/2021 
 

9) žádost do programu Erasmus+ „Žili jsme v jednom státě – Československu (ČR-SR)“  
– podáno 3/2019 (ve spolupráci s partnerskou školou v Dobré Nivě) - podpořeno  
29.904,-- EUR  
 
10) Program přeshraniční spolupráce Interreg V A Rakousko a Česká republika 2014-2020 – 
„Česko-rakouské přátelství“ – podáno 10/2019 – žádost 6.509,90 € - podpořeno 
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Údaje o spolupráci se zřizovatelem a odborovou 
organizací a dalšími institucemi 

Město Prachatice po celý rok  iniciuje jednání studentské rady, ve které máme 2 zástupce 
žákovské rady.  

Bezproblémová je také spolupráce ředitelky školy s odborem kultury, školství a cestovního 
ruchu, s odborem investic a s finančním odborem, odborem životního prostředí. Ke konci 
letošního školního roku nahradila dlouholetou vedoucí odboru školství Jiřinu Dolejškovou, 
Ing. Martina Klinecká. 

V rámci tradičních aktivit se škola v tomto školním roce nezapojovala vzhledem k platným 
vládním nařízením souvisejícím s pandemií koronaviru.  

Spolupráce s odborovou organizací 

Spolupráce s vedením a členy odborové organizace probíhá bez problémů, průběžně jsou 
projednávány změny a další postupy ve společných aktivitách a dalším směřování školy. 
Pozitivně lze hodnotit podporu při organizaci společných akcí i vzájemná spolupráce při 
realizaci čerpání FKSP.  

Spolek přátel školy 
Jedním z hlavních záměrů ŠVP je  ještě více otevřít školu hlavně rodičovské veřejnosti. Pro 
rodiče spolu se žáky školy jsou určeny nejen konzultační hodiny, ale v také  konzultační dny 
nebo třídní schůzky. Ve spolupráci s rodiči se připravuje a realizuje školní ples a různé další 
aktivity, které však v důsledku letošní pandemie byly zrušené. 

Rada rodičů 
Velmi úzká spolupráce je s Radou rodičů, která se pravidelně schází s ředitelkou školy a jejíž 
členové přinášejí veškeré informace do tříd a spolupracují i s třídními učiteli.  Tradiční 
společné akce, např. ples školy, zahradní slavnost, adventní trhy, sběrové akce, finanční 
výpomoc – společně připravený rozpočet SPŠ, kulturní akce, výlety, exkurze, odměny, 
příspěvek žákům 5. ročníků na pobyt v Rakousku, příspěvek na úhradu plaveckého výcviku, 
příspěvek na dopravu žáků na LVZ byly taktéž v letošním roce zrušené, finanční příspěvky 
byly přesunuté na další školní roky. 
 

Školská rada 

Jednání byla svolávána dle ustanovení školského zákona. V letošním roce schvalovala ŠR 
Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019/2020, Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019, 
změny ve školním řádu. Dále byly se ŠR projednány plánované investiční akce, aktivity školy, 
personální zajištění aj. Na letošní rok byly plánované volby do ŠR, v důsledku nastavených 
koronavirových opatření byly přesunuté až na září 2020. 

Městská policie, Policie ČR,   Městský úřad – odbor sociálních věcí – péče o děti,  

Pedagogicko-psychologická poradna, Okresní soud, NNO - Portus 
Spolupráce  s těmito institucemi vychází z plánovaných aktivit v rámci preventivních 
programů, výchovného poradenství a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.  
Intenzivněji jsme v letošním školním roce spolupracovali především s PPP v oblasti inkluze, 
podpůrných opatření, ale i podpory žáků – cizinců. 
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Úřad práce 
V rámci volby povolání proběhly besedy s žáky 8. a 9. ročníků v prostorách úřadu práce. 
Pravidelně naši žáci navštěvují Trh studijních příležitostí pořádaný právě Úřadem práce. 
V rámci přípravy na budoucí povolání spolupracujeme i s Hospodářskou komorou a místními 
podnikateli. Uskutečnili jsme také pro vycházející žáky exkurze do některých škol – Písek, 
Vimperk, Volyně 

Sportovní zařízení města Prachatice 

Městská knihovna, Prachatické muzeum, Kulturní a informační služby, ZUŠ 

Integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor 
S uvedenými organizacemi spolupracujeme v rámci exkurzí přímo do jejich pracoviště, 
využíváme odborné přednášky v průběhu táborů v Nové Peci, v rámci lyžařských výcviků na 
Kvildě a Lipně nad Vltavou.  

Český červený kříž 
Žáci a pedagogové školy se pravidelně podílí na zajišťování akcí ČČK, spolupracují při 
organizaci Světového dne 1. pomoci v Prachaticích. Někteří žáci (členové zdravotnického 
kroužku) jsou využíváni jako figuranti na stanovištích, ostatní žáci se svými učiteli navštěvují 
akci v rámci hodin výchovy ke zdraví i prvouky na 1. stupni.  

Další spolupracující partneři 
Jihočeská univerzita PF České Budějovice - Dřípatky je klinického pracoviště fakulty  
Technická univerzita v Liberci – Pedagogická fakulta, doc. Petr Urbánek 
Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody (NGO Dřípatka) 
DDM Prachatice - spolupráce ve volnočasových aktivitách 
Energy Benefit Centre – poradenské pracoviště – dotace, projekty 
Jihočeský Krajský úřad v Českých Budějovicích  
Hospic sv. Jana Neumanna 
RENO Šumava, a. s., Vlachovo Březí 
Prachatický deník 
Prachatickonews 
JVP, kabelová televize 
KIS Prachatice 
SPgŠ, Prachatice 
ČEVAK, a. s.  
Lesy ČR, s. p. 
Záchranná služba 
Nemocnice Prachatice 
LEITZ, Prachatice 
Klas Prachatice 
DDM Prachatice - spolupráce ve volnočasových aktivitách, BiO 
Město Prachatice, odbor životní prostředí - sběr hliníku  
Jihočeské muzeum  
regionální zemědělci, místní podnikatelé, rodiče žáků 
 

Údaje o poskytování informací 
Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je umístěn ve vstupním 
prostoru školy informační systém s veškerými údaji, které zákon škole ukládá zveřejňovat 
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včetně výroční zprávy. V tomto školním roce nebyla evidována žádná žádost o poskytnutí 
informací podle tohoto zákona. 
 

GDPR 
Zpracováváme osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní 
předpis (zejm. zákon č. 261/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme 
osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní 
stravování). 
Pověřenec pro výkon GDPR: 
Holubová advokáti s.r.o., 
IČO: 24686727, 
Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8 
Tel.: +420 212 242 095 
Email: poverenec@holubova.cz 
ID datové schránky: eaqq73c 
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Veškeré osobní údaje použité ve zprávě jsou zveřejněny se souhlasem pracovníků (viz zápis 
z pedagogické rady 9. října 2021). 
 
Výroční zpráva byla projednána ve Školské radě dne 15. října 2021. 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Petra Sandanyová 
ředitelka 

 


