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1) 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.         

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         

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 

http://www.prachatice.cz/vodnanka
mailto:poverenec@holubova.cz
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Ředitelka školy 
Mgr. Bc. Petra SANDANYOVÁ 

Zástupkyně ředitelky školy 
Mgr. Šárka GRABMÜLLEROVÁ 

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 2020/2021, Výroční 
zprávu o hospodaření za rok 2021, změny ve školním řádu, změny ve školním vzdělávacím 
programu. 
 
 

2) 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. 2021 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

11 tříd 8 tříd 

I.A 23 VI. A 21+1 

I.B 23 VI. B 21 

II.A 23+1 VII.A 24 

II.B 24+1 VII.B 19 

III.A 24 VIII. A 22 

III.B 24 VIII. B 21+1 

IV.A 17 IX.A 18+3 

IV.B 14 IX.B 18+1 

V.A 18 ---  

V.B 21 ----  

V.C 16 ----  

1. stupeň celkem 227+2 2. stupeň celkem 164+6 

Průměr na třídu 20,81 Průměr na třídu 21,25 

Celá škola celkem 391+8 Průměr na třídu – 

celá škola 

21 

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

 
 
Učební plány 

UČEBNÍ  PLÁN  1. STUPNĚ  NA  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022 

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 2021/2022 

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 
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
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. Dagmar Staňková  
I.B  Mgr. Renata Lustigová  
II.A Mgr. Alena Bísková  
II.B  Mgr. Martina Hromádková  
III.A Mgr. Dagmar Hudeck  
III.B  Mgr. Olga Michálková   
IV.A Mgr. Michaela Ludačková   
IV.B  Mgr. Jitka Panglová   
V.A  Mgr. Lenka Doležalová     
V.B  
V.C 

Mgr. Monika Jandová 
Mgr. Petra Pelikánová 

 

VI.A Mgr. Vladimíra Sítková  
VI.B PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl  
VII.A Mgr. Pavel Študlar  
VII.B Mgr. Jana Červenková  
VIII.A Mgr. Lenka Andraschková  
VIII.B Mgr. Martina Dvořáková  
IX.A Mgr. Jana Beyerová  
IX.B Mgr. Petra Kaimlová  

 
 

Učitelé bez třídnictví 
 Mgr. Jitka Hřebečková 

Mgr. Petr Kaiml  
Ing. Radovana Kutláková 
Mgr. Vlastimil Ondok 
Mgr. Darina Piloušková  
Mgr. Lenka Štroblová 
Mgr. Stanislava Zíková 
 

 

Vychovatelky školní družiny 
1. oddělení Mgr. Pavla Matoušková  
2. oddělení  Hana Vokounová  
3. oddělení Ivana Šmejkalová  
4. oddělení Jana Teringlová 
5. oddělení Petra Nachlingerová, DiS. 
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Asistent pedagoga 
 Bc. Hana Hoidekrová 

Mgr. Pavla Matoušková 
 

 Ivo Mikyska, DiS.  
 Ivana Šmejkalová 

Jana Teringlová 
Veronika Kubová-Cinádrová 
 

 
 

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 

 

 

Zaměstnanci školy ve firemním oblečení 
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Celkový počet pracovníků 
Zaměstnanci školy k 30.6.2022 

 

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  50 

 

4) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VODŇANSKÉ ULICI 
V PRACHATICÍCH  

Zápis na 
školní rok 

2022/2023 

Počty dětí 

u zápisu v tom u zápisu 
omluveni 

2022/2023 poprvé  
u zápisu 

u zápisu  
po 

odkladu 

zapsáno žádost  
o odklad 

celkem 2022/2023 2022/2023 2022/2023 2022/2023 2022/2023 

Základní 
škola 
Prachatice, 
Vodňanská 
287 

 
58 

 
49+8 

(Ukrajina) 

 
9+1 

(Ukrajina) 

 
46+6 

(Ukrajina) 

 
12+2 

(Ukrajina) 

 
0 
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Údaje o přijímacím řízení na SŠ a SOU 
1. kolo přijímacího řízení 
Z celkového počtu žáků bylo v  prvním kole přijímacího řízení přijato na SŠ 92 % žáků (35 žáků). 
Z toho 66 % žáků složilo úspěšně přijímací zkoušku na obě zvolené školy, 20 % žáků bylo přijato 
na jednu ze zvolených škol a 14 % žáků bylo přijato na základě odvolání. Tři žákyně v 1. kole 
přijímacího řízení neuspěly a byly přijaty na maturitní obory ve 2. kole přijímacího řízení 
(Hanakovičová, Virágová, Vlčková). 
26 % žáků se v přijímacím řízení na SŠ úspěšně umístilo na  prvních deseti místech v celkovém 
počtu žáků konajících přijímací zkoušku, 13 % žáků se pak umístilo v první polovině výsledkové 
listiny přijímaných žáků. 
 

Přijati na obě střední školy Přijati na jednu střední školu 
Přijati na základě 

odvolání 

Jméno žáka Umístění 
v celkovém 
počtu žáků 
konajících 
přij. zkoušku  

Umístění 
v celkovém 
počtu žáků 
konajících 
přij. zkoušku 

Jméno žáka Umístění 
v celkovém 
počtu žáků 
konajících 
přij. zkoušku 

Jméno žáka 

Babková Tereza 
18/56 99/158 Sýkorová 

Eliška 
59/68 Jedličková Kristýna 

Brom Ondřej 
24/55 14/30 Makovička 

Jan 
26/29 Černý Pavel 

Čejková Natalie 
40/105 9/60 Kalyta 

Anastasiia 
 Pavlík Tomáš 

Holcmanová 
Vanessa 

Učební obor Učební obor Volfová 
Denisa 

Učební obor Dejová Jana 

Hušek David 
8/133 8/102 Hlaváčková 

Veronika 
16/30 Hrbková Michaela 

Novotná 
Karolína 

8/92 5/60 Medřický 
Lukáš 

6/20  

Pokorný Lubor 15/28 6/11 Šiffner Jakub 55/60  

Pořádková 
Alena 

4/35 6/88    

Tomek Pavel 29/72 15/39    

Vincenec Pavel 22/65 8/44    

Doubková 
Kateřina 

6/56 3/46    

Fafejta Jan 19/85 6/28    

Chval Petr      

Kasl Tomáš 21/30 10/20    

Vachta Ondřej 14/30 Učební obor    

Žák Kryštof 19/44 30/160    

Doubek Jakub Učební obor Učební obor    

Sháněl Matyáš Učební obor Učební obor    

Tabakharniuk 
Ivan 

Učební obor Učební obor    

Smrčka Teodor Učební obor Učební obor    

Hazuka David Učební obor Učební obor    

Jakešová 
Simona 

Učební obor Učební obor    

Nikl Matěj Učební obor Učební obor    
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5) Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

V letošním školním roce byla výuka opět omezena z důvodu pandemie koronaviru. V prvním 
pololetí probíhalo vyučování jak online, tak jsme realizovali i hybridní výuku. Organizace výuky 
byla koncipována tak, aby se žáci v maximálním možné míře vyučovali. Předměty výchovného 
charakteru byly nahrazeny samostatnými pracemi, ostatní výuka probíhala podle upraveného 
rozvrhu, ve zkráceném časovém intervalu. Postupný návrat žáků k prezenční výuce 
komplikovaly opakované karantény. Ve druhém pololetí už se situace postupně stabilizovala, 
výuka v prezenční formě vzdělávání se vracela do původně nastaveného harmonogramu. 
Mezi žáky došlo v rámci získaných znalostí ke značným rozdílům, které se nám dařilo, díky 
finanční podpoře MŠMT na doučování Národní plán obnovy, eliminovat.  
 
Byly provedeny úpravy školního vzdělávacího programu v návaznosti na stávající situaci. 
Během pandemie covid byli zapojeni do online výuky všichni žáci. 
Po návratu k prezenční výuce byla všem třídám, žákům věnována náležitá pozornost, 
s ohledem na minimalizaci dopadu negativních vlivů a to jak v oblasti sociální, tak i výchovně-
vzdělávací.  
 
V druhé polovině školního roku začali přicházet žáci z Ukrajiny, kteří byli začleňováni do 
běžných tříd. Tím se zkomplikovala výuka českých žáků, docházelo ke zpomalení, 
k rozptylování žáků a pro vyučující nastala další vlna změn ve výuce. Postupně se přicházející 
žáci etablovali, přijímali pravidla jednotlivých tříd, celé školy.  
 
Plnění ŠVP bylo s ohledem na vnější podmínky velmi náročné, komplikované a ovlivňované 
různými faktory, ale dařilo se nám stanovený plán plnit. 
 
V závěru školního roku jsme vyslali žáky na  výměnný pobyt na Slovensko, kde máme 
několikaleté partnerství se zahraniční školou. Uspořádali jsme i celou řadu exkurzí, třídních 
výletů, besed, sportovních akcí, které měly za cíl vhodně doplnit probírané učivo a naplnit tak 
požadavky stanovené v ŠVP. 
 
Ve spolupráci se Spolkem přátel školy jsme uspořádali tradiční slavnost na zakončení studia 
žáků 9. ročníku, dále Zahradní slavnost, která se velmi vydařila a zúčastnilo se jí historicky 
nejvíce návštěvníků. 
 
Hodnocení environmentální výchovy (EVVO)  
 
EVVO byla tradičně součástí obecných cílů základního vzdělávání, Nosnými předměty na 
1. stupni byly zejména prvouka, přírodověda a vlastivěda, na 2. stupni byly těžišti Př, Z, Ch, F, 
VkZ, OV, PV. Výuka byla doplněna dalšími akcemi, kterých se naši žáci zúčastnili v rámci 
spolupráce s Centrem ekologické výchovy Dřípatka.  
 
Projekt „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.  V tomto školním roce jsme se 
umístili v celoroční hře s Recyklohraním  na 8. místě v rámci Jihočeského kraje a na 121. místě 
mezi školami z celé ČR.  
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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. V letošním roce naše škola odevzdala ke 
zpětnému odběru a recyklaci 220 kg elektrozařízení. 
 
V rámci celoškolního projektu ke Dni Země jsme se zapojili do kampaně Ukliďme Česko! 
Podzimní a jarní úklid proběhl v okolí školy, kdy vybranou část společně uklízel třídní kolektiv. 
Smyslem akce nebylo pouze uklízet, ale také přimět žáky k aktivnímu postoji a zájmu o stav 
životního prostředí. 

 
Ve třídách proběhly vzdělávací besedy zaměřené např. na kompostování, tvorbu „žížalínu“ 
a domečku pro včely a užitečný hmyz. Dále se žáci zúčastnili zájezdu do Rakouska na exkurzi 
do sběrného dvora a kompostárny. Proběhl workshop pořádaný neziskovou organizací 
Greenpeace – Ty svět změníš. 
 
Žáci se aktivně podíleli i na úpravě školy a jejího okolí, péče o zeleň (květinová výzdoba). Žáci 
jsou vedeni k šetření elektřinou, teplem a vodou. 
 
Žákovská a učitelská knihovna 
Po delší době se chod knihovny opět vrátil do normální podoby a k běžnému fungování.  
Knižní fond žákovské i učitelské knihovny byl opět doplňován knižními novinkami či odbornými 
tituly, které zasílala nejrůznější nakladatelství formou darů. Některé knihy přicházely 
v souvislosti s objednáváním knih z jednotlivých knižních klubů a dalšími jinými způsoby 
(nakupování, darování, granty, …).   
Knihovnu využívali děti, učitelé a ostatní pracovníci školy, školní družiny. 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. Žáci z prvního i druhého stupně si také chodili půjčovat literaturu při 
tvorbě závěrečných prací.  
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.  
V knihovně byla připravena minivýstava knih o historii zaměřena především na události, které 
si připomínáme 28. 9. a 28. 10. Dále jsme připravili výstavu, která nesla název Jaro – Apríl – 
Velikonoce. Na konci školního roku ještě proběhla minivýstava na téma Příběhy z večerníčků.  
 
Školní družina a školní klub 
Nově do ŠD, ŠK nastoupila Hana Vokounová a po mateřské dovolené Petra Nachlingerová. Se 
slečnou Kubičkovou a Voplakalovou nebyla prodloužena pracovní smlouva. 
  
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. Do 
18kroužků ŠD, ŠK bylo přihlášeno 216 žáků. 
 
Součástí programu ŠD a ŠK byly i nabídkové akce na všechny vedlejší prázdniny. Uskutečnila se 
pouze akce o podzimních prázdninách, které se účastnilo 20 žáků a akce o pololetních 
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prázdninách, na kterou bylo přihlášeno 11 žáků naší školy. Ostatní akce se z důvodu 
koronavirové infekce neuskutečnily.  
O hlavních prázdninách se uskutečnily dva letní tábory a tři příměstské. Na letní tábor v Nové 
Peci - Lipno 2022 je přihlášeno 58 žáků, na tábor v Nové Peci - Lipno - Klápa 2022 je přihlášeno 
36 žáků. Dále proběhne jeden příměstský tábor, na který je přihlášeno 20 žáků. 
V letošním školním roce měla být na naší škole otevřena ŠD o hlavních prázdninách – v srpnu. 
Z důvodu malého počtu přihlášených žáků z ostatních škol byla ŠD zavřena. 
 

Vzhledem k velkému počtu nově příchozích ukrajinských žáků z prvního stupně a jejich zájmu 
o ŠD nám bylo schváleno navýšení kapacity ze stávajících 118 žáků na 150, tj. 5 odd. ŠD. 
  

I přes dále trvající koronavirovou epidemii hlavně v prvním pololetí školního roku se nám 
podařilo splnit všechny naše vytčené cíle a činnosti podle plánu. Některé činnosti byly 
pozměněny nebo doplněny dle potřeby.  
 

Pedagogická praxe 
Měsíční pedagogická praxe studentek 4. ročníku SPgŠ proběhla u pí vychovatelky Vokounové, 
Matouškové, Teringlové a Nachlingerové v době od 21.3.2022 do 25.4.2022 

Karneval ŠD 
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6) 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 zvoničky 
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7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 
a zajištění podpory dětí, žáků se speciálními potřebami, nadaných 
a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

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. Bc. 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 
 

Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ 
 

 Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  Získaná celková částka 

Nežádali jsme  - 0,- 
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Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  
 

Název a odborné 

zaměření vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 

Wellbeing 6 27. 1. 2022 MAS Šumavsko 1 

Konference o vzdělávání 6 27. 10. 2021 MAS Šumavsko  3 

Bezpečnost na internetu 4 28. 2. 2022 Jana Ludvíková,  

PC STORM 

1 

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

 bezpečnost na sociálních sítích, kyberšikana, duševní hygiena, poruchy příjmu potravy 
 

Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Krajská konference primární 

prevence 

12 14. 10. 2021 Mgr. Pavla Doubková 

 
Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější 
v minulém školním roce 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Krajská konference 

primární prevence 

KÚ Jihočeského 

kraje 

Více lektorů Aktuální a přínosné pro praxi 

 

I. 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  

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

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 

 
III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

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. 21 1. – 9. roč. DDM 

Prachatice 

Barevné vyučování Prevence šikany 30. 9. 21 

 

1., 9. roč. TU 

Práce s třídním 

kolektivem, začlenění 

nových žáků – 

adaptační kurz 

Prevence šikany 3.9. 2021 6.A, 6.B Mgr. Ondok, TU 

Projekt Práva dětí Prevence šikany V průběhu 

roku 

3.roč. TU 

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 a výchovnou poradkyní V průběhu 

školního roku  

ŠMP, SP, VP 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

Zahradní slavnost 21. 6. 2022 Vedení školy 

Velikonoční výstava 13. 3. 2022 Vedení školy 

Třídní besídky V průběhu 

roku 

Třídní učitelé, 

vychovatelky 

Cestička do školy 16. 6. 2021 Vedení školy 
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Den laskavosti Prevence negativních jevů 13. 11. 21 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. 21 všechny ročníky TU 

Běh olympijského 

dne 

Soutěž třídních 

kolektivů 

Prevence rizikového 

chování 

16. 9. 21 

22. 6. 22 

všechny        

ročníky 

Grabmüllerová, 

Šmejkalová 

Společně po Covidu Duševní hygiena, 

prevence rizikového 

chování 

V průběhu 

roku 

všechny        

ročníky 

Krebul 

Beseda s policistkou Prevence rizikového 

chování 

3.9.2021 1. ročník Městská policie 

Spaní ve škole Prevence rizikového 

chování; vztahy v 

kolektivu 

V průběhu 

roku 

všechny ročníky TU 

Den s handicapem Prevence rizikového 

chování 

21. 9.21 8.- 9. roč. Hospic 

Sportovní den 

Vodňanky 

Prevence rizikového 

chování 

27. 9. 21 všechny ročníky Grabmüllerová 

Branný den  Prevence rizikového 

chování 

7. 10. 21 6. ročníky TU 

Projektový den Naše 

tělo 

Prevence rizikového 

chování 

26. 10. 21 všechny ročníky TU 

Selektivní program 

primární prevence 

Práce s třídním 

kolektivem 

Prosinec - 

únor 

6.A DOSVĚTA 

 
Uveďte preventivní akci SPJ  na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou 
 

Název akce Realizátor věková 

skupina 

Datum konání  

Spolu po Covidu Duševní hygiena, prevence 

rizikového chování 

všechny        

ročníky 

v průběhu roku   

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

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. 

 

 
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 

 
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 79 18 216 

* počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 

 
Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách 

Víkendové akce Prázdninové akce 

počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí 

0 0 6 158 

 
Uveďte o které akce se jedná: 

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

Vycházka s programem 
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IV.  VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  

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

 

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 2 0 139 4 1 1 10 2 0 0 12 10 2 2 

 
Uveďte výskyt jiných sociálně patologických jevů + počet žáků/případů: 
aktivity na sociálních sítích, natáčení na mobil, zveřejnění videa, závislost na PC hrách, 
sebepoškozování, vztahy mezi žáky 

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, 

vzájemné vztahy 

 

ZŠ Pohovor se žáky, výchovná komise 

Dopis, vyšetřování 

OSPOD Agresivita, 

neomluvené hodiny, 

nevhodné chování, 

porušování školního 

řádu 

Různé 

 

 

 

Pohovor se žáky, výchovná komise 

Vyšetřování 

 

 
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 ovlivněn celosvětovou pandemií a uzavřením škol na základě vládního 
rozhodnutí. Během školního roku se střídala prezenční a distanční výuka, třídy byly v 
karanténách. Ve druhém pololetí se již režim výuky vrátil k normálu.  Některé plánované 
aktivity se tedy neuskutečnily. Pedagogové byli seznámeni před návratem žáků do škol o 
metodice chování k žákům a prevenci po světové pandemii. Všechny třídní kolektivy prošly 
praktickým seminářem „Spolu po Covidu“.  
 

Chod školy ovlivnil zápis ukrajinských žáků, kteří byli integrováni do třídních kolektivů. 
V letošním roce jsme v rámci ŠPP spolupracovali se speciálním pedagogem, jehož působení na 
škole je velmi žádoucí, obzvláště po návratu žáků po distanční výuce do školy. Velký vliv na 
chování žáků mají sociální sítě, videa na YouTube a reklamy, TikTok, Instagram, Facebook. 
Proto je nutné, aby pedagogové pokračovali ve vzdělávání 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. Vhodné je také zařazovat 
preventivní programy zaměřené na duševní hygienu, sebepoškozování a poruchy příjmu 
potravy. 
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Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané 
 
Odchod do speciální školy – 1 
 
Žáci cizí národnosti: Ukrajina – 35 žáků 
 
Během celého školního roku probíhala spolupráce s PPP, ÚP, s OSPOD na MěÚ a s Policií ČR. 
Ve školním roce 2021/22 bylo vzděláváno 64 žáků s potřebou podpůrných opatření 1., 
2. a 3. stupně. Práce s 22 žáky probíhala podle zpracovaných individuálních vzdělávacích 
plánů. Vzdělávání 6 žáků s potřebou podpůrných opatření probíhalo ve spolupráci s asistenty 
pedagoga. 39 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 žáky v rámci předmětu speciálně pedagogické péče, poskytoval 
podporu žákům mimořádně nadaným. V jednotlivých třídách proběhly preventivní programy 
zaměřené na zvládnutí náročné situace v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol. 
Na psychologická a speciálně pedagogická vyšetření školského poradenského zařízení bylo 
v průběhu školního roku posláno celkem 25 dětí.  
 
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.  
 
Z plánovaných akcí se uskutečnil adaptační kurz 6. ročníků. Speciální pedagog a výchovný 
poradce spolupracoval s vyučujícími v rámci adaptace žáků ukrajinské národnosti do třídních 
kolektivů i profesní orientace ukrajinských žáků 9. ročníků. 
Na výchovných komisích se řešily především výchovné problémy, neomluvená absence žáků. 
I letos pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickými centry v Českých Budějovicích 
a Strakonicích.  
 
Zápis, přechod žáků z MŠ do ZŠ a z 1. stupně na 2. stupeň ZŠ 
Do prvních tříd přijato 36 dětí, 4 děti s odkladem školní docházky. 
Zápis proběhl v dubnovém termínu, rodiče měli možnost zapisovat děti on- line, po registraci 
byli pozváni s dítětem k prezenčnímu zápisu, při kterém se seznámili s prostředím školy, 
vedením a vyučujícími. Projekt Cestička do školy pro budoucí žáky 1. ročníku byl  zredukován 
na jedno setkání v červnovém termínu. 
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8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021-2022 
Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků probíhalo především s ohledem 
na aktuální situaci a požadavky. Pokračovali jsme v prohlubování znalostí v oblasti distanční 
výuky. V návaznosti na aktuální situaci na Ukrajině a s příchodem nových žáků z tohoto území 
jsme se zaměřili na individuální vzdělávání při vzdělávání žáků cizinců. 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, začleňování uprchlíků do 
stávajících třídních kolektivů.  
 

Příjmení a jméno Vzdělávací akce 
Vzdělávací 
instituce 

Dvořáková Martina 

Zíková Stanislava 

Práce s diferencovanou 
třídou v anglickém jazyce – 
webinář 5.-7.10.2021 

EDUPRAXE, s. r. o. 
Brno 

 

Červenková Jana Matematika, Seminář Mezi 
lesy, Nové Hutě - 30.9.-2.10. 

MAS Šumavsko, 
Malenice 

 
Kutláková Radka  

Sandanyová Petra 

Grabmüllerová Šárka 

Testování žáků – Robert 
Čapek 

Jana Olchavová 

Pedagogický sbor 
Robert Čapek – Líný učitel MAS Šumavsko, 

Malenice 

31.1.2022 

Monika Jandová, Jitka Panglová, 
Martina Hromádková, Alena Bísková, 
Renata Lustigová, Dagmar Staňková 

Boj o špetku aneb nové 
trendy v psaní rukou 

VIM 

Hromádková Martina 
Wellbeing - webinář 27.1. 
2022 

MAS Šumavsko 

 

Bísková Alena 

Vyhledávání a identifikace 
nadání  

PaedDr. Renée 
Grenarová 

13. 12., 15. 12. 
2021 

8 h. 

Bísková Alena 

Panglová Jitka 

Pangl Jaroslav 

Konference o vzdělávání  ZŠ Národní 27. 10.  
2021 

Hudeck Dagmar 

Jak na dílnu čtení?  webinář  - 9. 12. 
21  
Silvie Serbousková 
Centrum životního 
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Příjmení a jméno Vzdělávací akce 
Vzdělávací 
instituce 

Dvořáková Martina 

Zíková Stanislava 

Práce s diferencovanou 
třídou v anglickém jazyce – 
webinář 5.-7.10.2021 

EDUPRAXE, s. r. o. 
Brno 

 

vzdělávání 

Hudeck Dagmar 

Včelka - tvorba cvičení webinář - 17. 2. 
2022 

Martina 
Štikarovská 

veskole.cz 

Červenková, Kutláková Geogebra (listopad-prosinec) MAS Šumavsko 

Červenková, Kutláková 
Matematika, Seminář Mezi 
lesy, Nové Hutě - 3.-5.3. 

MAS Šumavsko 

Grabmüllerová Šárka 
Bezpečnost na internetu Jana Ludvíková, PC 

STORM 28.2.2022 

Andraschková Lenka Hry v cizích jazycích NPI ČR 

Andraschková Lenka 
Čtenářská gramotnost a 
tvůrčí psaní 

FRAUS 

 

Dvořáková Martina 
Hry v cizích jazycích s 
velikonočními doplňky 

NPI ČR - online 
15.3.2022 

Michálková Olga 
Primární logopedická 
prevence 

Dyscentrum 
Strakonice 

Alena Bísková 

Martina Hromádková 

Šárka Grabmüllerová 

Specifika výuky ČJ pro žáky s 
odlišným mateřským jazykem 

NPI ČR - online 5. 
4. 2022 

Červenková, Kutláková 
Diferencovaná výuka v 
hodinách matematiky 

NPI ČR - online 
7.4.2022 

Sandanyová Petra Novela nv.č. 75/2005 Sb. 
Kamil Šlégr, 
2.6.2022 

Študlar, Kaiml, Kutláková, Hudeck, 
Hettner, Červenková, Grabmüllerová, 
Sandanyová 

Prachatická robotika 

Workshop na ZŠ Národní 
Prachatice, 25. 4. 2022 

AV Media 

Filip Jelínek 

Hudeck, Hettner, Kaiml 
Robotika, workshop 
Gymnázium Prachatice, 8. 6. 
2022 

Filip Jelínek 

Miroslava 
Telingerová 

Piráti, mimozemšťani a pes Informatika Fraus, 4. 5. 2022 

Krajská konference primární prevence 
Prevence rizikového chování Jihočeský kraj 

14.10. 2022 

Všichni zaměstnanci PO, BOZP Vondres, Vachta 
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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 

Hudeck Dagmar 
Tematické setkání projektu FNV  
21.1. 2021 

Mgr. Quadratová Jitka 

NPI ČR 

 

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Přehled předmětových soutěží a umístění žáků ve školním roce 2021-2022 

Název soutěže Kategorie Účastníci 
Umístění 

okresní krajské 

Florbal III. 
D. Novák, P. Schánělec, O. Brom, P. Chval, 
J. Fafejta, M. Nikl, K. Žák 

44683 
  

Dějepisná 
olympiáda 

8., 9. třída 

Martin Žemlička 2. 23. 

Vojtěch Krejsa 5.   

David Machart 10.   

Německý jazyk 

I.A 
(6.,7.třída) 

Lucie Bízková 5.   

      

II.A (8.,9. 
třída) 

Tereza Babková 7.   

      

Matematická 
olympiáda 

7. ročník Filip Bursa - úspěšný řešitel 2.   
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Zeměpisná 
olympiáda 

Kat. A (6. 
roč.) 

Kubičková Kristýna 10.   

Micháek Michal 8.   

Kat. B (7. 
roč.) 

Šanderová Jana  4.   

Kat. C (8. a 
9. roč.) 

Žemlička Martin 11.   

Olympiáda z 
českého jazyka 

I. k (8.-9. 
ročník) 

Karolína Novotná 5.   

Recitační soutěž 

III. Kat.(6.-
7.r.) 

Zrušeno 

  

  

  

  

IV. Kat. (8.-
9.r.) 

Zrušeno 

  

  

  

  

Anglický jazyk 

I. A ( 6.-7. 
ročník) 

David Titěra 1.   

Tomáš Duchoň     

Jan pešek     

II.A ( 8.-9. 
ročník) 

Kristýna Jedličková 10.   

Eliška Rosová     

Jan Fafejta, Natálie Čejková     

Biologická 
olympiáda 

Kat. C (8. a 
9. roč.) 

Janutková Nella  9.   

Sobolíková Petra 1.   

Kat. D (6. a 
7. roč.) 

Šanderová Jana  4.   

Pohár rozhlasu 
(atletická soutěž 

družstev) 

Starší žáci 
(8.,9.roč.) 

Petr Chval, Kryštof Žák, Jan Fafejta, David 
Hušek, Jan Makovička, Pavel Tomek, Radim 
Černý, David Hrbek, Dominik Novák, Lukáš 
Kuba, Ondřej Brom  

1. 8. 

Starší 
žákyně 
(8.,9.roč.) 

Janutková V., Doubková, Hrbková, Turková, 
Vaňková, Sobolíková, Babková, Soukupová 

7.   

Mladší žáci 
(6.,7.roč) 

Amort, Sedlák, Bursa, Škola, Hoidekr, 
Paule, Špaček D., Král, Kolaja 

7.   

Mladší 
žákyně 
(6.,7.roč) 

Šnelcerová, Kleinová, Nováková, Jírů, 
Janutková, Krejsová, Bízková, Sekaninová, 
Šanderová 

5.   

Sportovní atletická 
soutěž družstev 

2.st. 

Starší 
žákyně - 
skok daleký 

Hrbková Michaela 2.   

Starší 
žákyně - 
štafeta 

Hrbková, Doubková, Vaňková, Janutková 3.   

Starší žáci - 
1500 m 

Kryštof Žák  2.   
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Starší žáci - 
skok 
vysoký 

Petr Chval  1.   

Starší žáci - 
vrh koulí 

David Hušek 3.   

Mladší 
žákyně - 
skok daleký 

Denisa Kleinová 2.   

Mladší 
žákyně -
hod  

Jana Šanderová 2.   

Mladší žáci 
- hod 

Dominik Kolaja 2.   

Minifotbal Mladší žáci 
Titěra, Škola, Růžička, Medřický, Klein, 
Michálek, Horčica, Lošťák, Král, Fábera, 
Paule 

6.   

  Starší žáci 
Žák, Chval, Doubek, Nikl, Hazuka, Nová, 
Turek, Brom, Černý, Makovička 

4.   

Pohár rozhlasu 
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Žákovská rada – školní rok 2021/2022 

 
Koordinátor žákovské rady:   Mgr. Šárka Grabmüllerová 
 
Studentská rada:    Natálie Šmajclová, Kateřina Vaňková 
 
 
Složení žákovské rady: 34 žáků – dva zástupci z každé třídy (mimo 1.A, 1.B) 
 
Celkem proběhlo šest setkání v prostoru 
školní družiny, sálu nebo jazykové učebny. 
Během pandemie a z důvodu neslučování 
skupin v podzimním a zimním období se 
setkání žákovské rady nekonala. Z každé 
schůzky byl vypracován zápis zvoleným 
zapisovatelem. Na jednotlivé schůzky 
dostávali žáci program jednání. Každá třída 
obdržela sešit, kam si vždy zapisovala 
program setkání a průběh jednání, 
následně zástupci třídy předávali 
informace ve své třídě. Na setkáních byli 
žáci seznámeni s informacemi o průběhu 
školního roku, z každého setkání dostali 
žáci úkol pro třídní kolektiv.  Na závěr 
každého setkání proběhla diskuze k daným 
tématům či k záležitostem, které chtěli 
zástupci žáků řešit. Dva zástupci z žákovské 
rady byli zvoleni do studentské rady města, 
kteří zasedání ve městě pravidelně 
navštěvovali a následně na našich 
schůzkách o jednáních informovali. 
Zástupci ve studentské radě se 
zúčastňovali i dobrovolných aktivit. Společně jsme zjišťovali odpovědi na anketu zadanou 
studentskou radou – zlepšení zeleně ve městě. Děvčata následně předala informace na 
zasedání studentské rady. Žákyně byly za aktivitu oceněny drobnou odměnou za nejlepší 
odpovědi v soutěži. V květnu pomáhala žákovská rada se sběrem bublinkových folií pro 
recyklaci – tento úkol byl zadán studentskou radou.  
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 první a poslední schůzce byl předán žákům dotazník pro třídy, který byl 
zaměřen na hodnocení školního roku 2021/2022. 
V letošním roce se žáci studentské rady aktivně zapojili i do aktivit školy – Běh olympijského 
dne a Zahradní slavnost. Zástupci žákovské rady byli odměněni za svou práci drobnou 
odměnou na závěrečné hodnotící schůzce. 
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Školní jídelna 

Školní rok 

2021/2022 

žáci  

7-10let 

žáci  

11-14let 

žáci 

nad 15 let 

zaměst-

nanci 

cizí celkem Akce 

celkem 

počet obědů 27257 27893 4856 7405 5452 72863 Snídaně 110 

průměrně 

denně  

(193 dnů) 

141 145 25 39 28 378 Oběd 66 

Balíček  44 

Večeře 110 

 

Personální změny 

 Ve školním roce 2021/2022 nedošlo k personálním změnám v kolektivu školní jídelny. 

 

Aktivity 

 s ohledem na zlepšení epidemiologické situace byl v dubnu uskutečněn pobyt žáku ze 

Slovenska ze Základní školy z Dobrej Nivy, 

 školní jídelna pro pobyt připravovala snídaně, oběd, večeře a balíčky,  

 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,  

 prodej částečně dotovaných mléčných výrobků nebyl i nadále obnoven,  

 v druhém pololetí byla žákům dodána ochutnávka mléčných výrobků – čokoládové 

mléko, lipánek tvarohový vanilka a jihočeský tvaroh s jogurtem v rozsahu 1 ks na žáka 

od každého výrobku. 

 

Mimořádná opatření – pandemie koronaviru a válka na Ukrajině  

 navzdory pandemii koronaviru nedošlo v tomto školním roce k uzavření škol,  

 docházelo ale k uzavřením jednotlivých tříd na základě záchytů pozitivních žáků, což 

značně komplikovalo provoz ve školní jídelně (objednávky potravin, hromadné rušení 

stravování ze dne na den), 

 i nadále ve školní jídelně platily hygienická opatření (respirátory, desinfekce), od 

kterých se ale v druhém pololetí upustilo,  
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 v souvislosti s vypuknutím války na Ukrajině byli přijati žáci z Ukrajiny a tím vzrostl 

počet připravovaných obědů a svačin. 

 

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 

v souvislosti v pandemií koronaviru za přísných hygienických podmínek,  

 v nabídce je každý den jiný druh pečiva a i nadále je součást svačin čerstvá zelenina 

a ovoce a nápoj,  

 cena svačinky zůstala stejná a to 12 Kč. I nadále jsou svačiny hodnoceny kladně jak ze 

strany žáků, tak ze strany rodičů,  

 ve školním roce 2021/2022 bylo připraveno celkem 15449 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 – např. losos. Z ryb jsou zařazovány pouze filety a 

zcela se upustilo od tzv. kostek, 

 cena za stravování zůstává stejná jako v loňském školním roce:  

o žáci 7 – 10 let –  26 Kč,  

o žáci 11 – 14 let – 29 Kč,  

o žáci nad 15 let – 32 Kč, 

o zaměstnanci a bývalý zaměstnanci – 20 Kč (příspěvek z FKSP 13 Kč),  

o bývalý zaměstnanci školy – 44 Kč (příspěvek z FKSP 13 Kč),  

o cizí strávníci – 70 Kč,   

o ve školním roce 2021/2022 již není škola plátcem DPH,  

 z důvodu rostoucích nákladů na provoz a potraviny dojde v následujícím školním roce 

k úpravě cen za stravování.  
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10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a o jiných 
kontrolách  

Závěry kontrol jiných organizací 
 
18.10.2021 byl pracovníky HZ Plzeň, s. r. o. proveden audit hospodaření 1. část. 
 
8.12.2021 se na základě požadavku zřizovatele uskutečnila veřejnosprávní kontrola firmou HZ 
Plzeň, s. r. o. 
 
31.1.2022 proběhla kontrola zaměstnanci VZP ČR. Předmětem kontroly bylo dodržování 
oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování 
termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. V závěru 
kontrolní zprávy bylo konstatováno, že dodržujeme všechny platné předpisy.  
 
7.2.2022 byl pracovníky HZ Plzeň proveden audit hospodaření 2. část. Podklady auditu byly 
použity jako podklad pro schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku. 
 
19.8.2022 byla provedena kontrola čerpání financí ze státního rozpočtu zřizovatelem. 
 
13.6.2022 pracovnicí Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, předmětem 
kontroly bylo dodržování BOZP. Kontrola proběhla v pořádku, bez závad. 
 
13.7.2022 byla provedena kontrola pracovnicemi KHS Prachatice, Mgr. Janou Němcovou, 
Mgr. Marií Jinkovou. Předmětem šetření byl kontrola letního pobytového tábora na LTZ Lipno 
Nová Pec. Pracovnicemi nebylo shledáno porušení aktuálně platných předpisů.  
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11) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
- viz příloha č. 1 
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Veškeré osobní údaje použité ve zprávě jsou zveřejněny se souhlasem pracovníků (viz zápis 
z pedagogické rady 10. října 2022). 
 
Výroční zpráva byla projednána ve Školské radě dne 17. října 2022. 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Petra Sandanyová 
ředitelka 


