Výroční zpráva
o činnosti Základní školy,
Pohůrecká 16, České Budějovice

ve školním roce 2017/2018

Základní údaje o škole:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je
zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající
z těchto vztahů.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků a ve školním roce 2017/2018
měla celkem 36 kmenových tříd, z toho 23 na prvním stupni a 13 na druhém.
Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od
1. 9. 2007, aktualizovaného 1. ledna 2013.
Součástí školy jsou školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků (rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně s jídelnou.
S účinností od 1. 9. 2015 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 850 žáků
(rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělila třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků ve
skupině určoval podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s
požadavky na bezpečnost a zdraví žáků.
V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány učebnice, učební texty a základní školní
potřeby.
Zřizovatelem školy je Statutární město České Budějovice.
Vedení školy ve školním roce 2017/2018 tvořili:
Ředitelka školy:
Ing. Dana Walterová
Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň:
Zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň:
Výchovná poradkyně:
Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Trávníčková
Mgr. Petr Pouzar
Mgr. Miloslava Krčmářová
Mgr. Roman Koller

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

Jaroslava Frčková

Vedoucí školní jídelny:

Dagmar Bláhová

Ekonomka školy:

Marcela Hajná

Adresa školy pro dálkový přístup:

skola@zspohurecka.cz

Údaje o školské radě:
Školská rada byla zřízena od ledna 2006
Složení školské rady od
1. 1. 2018
Za zákonné zástupce žáků:
Ivana Hájková
Za pedagog. pracovníky školy:
Mgr. Jana Trávníčková
Za zřizovatele:
Mgr. Viktor Lavička

Přehled oborů vzdělání:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou
výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a
poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též jejich
náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: 79-01-C
Základní škola
1. 79-01-C/001 Základní škola
2. 79-01-C/01 Základní škola
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Škola měla ve školním roce 2017 /2018 tyto pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně
1.stupeň
Bartoň Vladislav
Baštová Eva
Benešová Kateřina ( MD)
Bernasová Vladimíra
Bjalkovová Nela ( do 30.6. 2018)
Binterová Marie
Cepáková Irena
Dušková Jana
Heřmanová Renata
Hluštíková Petra
Letovský Jiří
Mašková Petra
Maříková Jana
Matuchová Veronika ( MD)
Mrázová Irena
Musilová Michaela
Novotná Tereza
Polánská Kateřina ( MD)
Řepová Monika ( do 11/2107)
Tesařová kateřina ( od 1.2. 2017)
Trávníčková Jana
Trmalová Ida
Urbanová Dagmar
Urbánková Markéta
Vilkovská Zuzana
Vrauková Martina
2.stupeň
Balounová Irena
Brdek Zdeněk
Drmota Radek
Einramhofová Andrea
Hrádelová Vlasta
Jakubík Martin
Kalousová Janka
Koller Roman
Kollerová Tamara
Krčmářová Miloslava
Lišková Irena
Lombart Josef ( do 31.8.2018)
Ničková Lenka
Ondrová Miroslava
Pouzar Petr
Pilbauerová Helena
Tichá Miloslava
Tůmová Kateřina
Ulrich Vratislav
Walterová Dana
Zemanová Ivana ( od 27.8. 2018)
Zikmundová Štěpánka
Asistentka pedagoga
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Ročková-Vránová Jana
Švehlová Tereza ( do 30.6.2018)
Vychovatelky
Bláhová Petra
Bednaříková Simona ( od 30.8. 2018)
Frčková Jaroslava
Krlínová Kateřina
Layerová Olga
Novotná Tereza
Palivcová Vladimíra
Řehoušková Schatralová Eva
Šimková Martina
Votavová Jana ( do 31.8. 2018)
Voráčková Slava
Speciální pedagožka
Líbenková Eva ( do 31.8. 2018)
Kressová Hana ( od 29.8. 2018)
Školní psycholog
Tenkl Tomáš
Provozní zaměstnanci
Hajná Marcela
Hubatková Sońa (od 1.8. 2016)
Kadlecová Irena
Klimková Lenka
Krejčíková Jitka
Krlín Jiří
Kučerová Renata
Vaňková Klára
Pracovnice školní kuchyně
Blažková Dagmar
Czaban Jan
Kadlecová Martina
Kárová Veronika
Leštinová Jana
Petrů Hana
Šramová Zdeňka
Tupá Miluše
Vachutová Petra ( od 18.4. 2018)
Vrzalová Gabriela
Recepce
Preslová Jitka

Všichni pracovníci mají kvalifikaci potřebnou pro výkon jejich práce. Pedagogická praxe
pedagogických pracovníků přesahuje ve většině případů 10 let.
Všichni zaměstnanci školy jsou způsobilí vykonávat činnosti podle uzavřených pracovních smluv.
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce:
K zápisu se dostavilo celkem 114 dětí

Údaje o výsledcích vzdělávání :
Školu na konci školního roku opustilo a přešlo na vyšší stupeň škol:
z 5. ročníku 15 žáků
ze 7. ročníku 4 žáci
z 8. ročníku 2 žáci
z 9. ročníku 58 žáků
Z devátých ročníků odešlo studovat obory zakončené maturitou 44 žáků, obory zakončené výučním listem 14
žáků. (viz tab. str. 7)
Povinnou školní docházku ukončili dva žáci 8. ročníku, kteří budou pokračovat v dalším vzdělávání na
střední škole.
3. Výsledky vzdělávání žáků školy :
1.

2.

Z celkového počtu 823 žáků školy na konci školního roku prospělo 815 žáků, neprospělo osm žáků.
Opravné zkoušky dělaly dvě žákyně – prospěly. Šest žáků neprospělo, ale postupují do vyššího ročníku.
Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku a budou pokračovat ve
studiu na střední škole (prodavač, nástrojař).
Pro srovnání hodnocení výsledků ve vzdělání byly ve školním roce 2014/2015 realizovány testy ČŠI.
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Prospěch 2017/2018
Třída

S vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
5.D
5.E

22
16
20
20
18
20
24
23
21
23
23
22
22
24
9
21
17
13
22
20
19
15
12

0
2
1
0
0
0
0
0
1
1
1
3
4
0
9
3
8
7
2
3
4
5
8

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

6.A
6.B
6.C
6.D
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C

10
13
18
9
11
10
8
5
11
18
11
7
12

12
12
7
16
18
17
19
19
13
6
8
10
10

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Přehled oborů, kam byli přijati žáci 9. tříd

Obory zakončené maturitou
obor
gymnázium
střední škola Gmünd
zdravotnické lyceum
zdravotnický asistent
ekonomické lyceum
ekonomická škola
Ekologie a potraviny
cestovní ruch
knihovnictví
střední škola strojní
střední škola
zemědělská
střední škola
stavební
bezpečnostně právní
automobilní
umělecké školy
Sociální služby

celkem

Obory zakončené výučním listem

počet žáků
7
3
2
2
1
3
2
1
1
8
1

obor
mechanik seřizovač
automechanik
kuchař - číšník
kadeřnice
prodavač
aranžérka
fotograf
cukrář
elektrikář
truhlář ( z 8. roč.)
celkem

3
6
1
2
1

44
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počet žáků
3
1
2
1
1
1
1
1
3
2
14

Prevence sociálně patologických jevů:

Pro školní rok 2017/2018 byl zpracován minimální preventivní program.
Školním metodikem prevence je Mgr. Roman Koller.
Základní informace pro tvorbu minimálního preventivního programu členíme do těchto základních skupin:
1) Práce pedagogického sboru, monitoring učitelů aktuální situace v oblasti primární prevence,
pravidelné vzájemné konzultace třídní učitel – metodik primární prevence – vedení školy
2) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou pravidelně seznamováni na třídních schůzkách s minimálním
preventivním programem, jsou seznámeni s konzultačními hodinami metodika, připomínky rodičů
jsou zapracovány do MPP.
3) Informace od žáků – na škole je k dispozici schránka důvěry, žáci mají k nahlédnutí pravidelně
aktualizovanou nástěnku k této problematice, individuální setkání žáků s metodikem prevence,
případně třídním učitelem, zástupcem vedení školy k řešení aktuálních individuálních problémů
4) Výskyt sociálně patologických jevů a spolupráce s okolím školy – o výskytu drog ve škole nebo
jejím okolí nemáme žádné konkrétní poznatky
5) Zhodnocení MPP za minulé období
Zaměření minimálního preventivního programu
1) Oblast práce pedagogického sboru – pedagogové jsou průběžně informováni o aktuálním dění a
nových informacích v oblasti prevence sociálně patologických jevů, učitelé jsou vedením školy a
metodikem prevence neprodleně informováni o veškerých nových pokynech, metodikách a dalších
materiálech týkajících se prevence, spolupracujeme s PPP, PČR, OSPODem
2) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou na třídních schůzkách informováni metodikem prevence o
aktuální situaci, pro prohloubení spolupráce rodičů a školy organizujeme dětský den, besídky, dny
otevřených dveří, výlety
3) Preventivní aktivita pro žáky – možnost žáků kdykoli navštívit metodika prevence, vyučující i
vedení školy, využívat schránku důvěry, možnost návštěvy zájmových kroužků, účast ve
sportovních soutěžích a předmětových olympiádách, organizování přednášek a akcí k výše
uvedené problematice
Přehled preventivních akcí (výběr)
Září:
Adaptační kurzy 6. třídy –vztahy v kolektivu, sebepoznání, spolupráce mezi sebou
Monitoring klimatu 7. třídy – ve spolupráci s PPP ( Mgr. Vácha)
Běh za novým úsměvem – podpora dětí , které se narodily s rozštěpem
Říjen
Monitoring klimatu 7. trídy – PPP
Projekt Zdravá strava
Hodiny angl. jazyka s rodilým mluvčím
Třídnické hodiny
Projekt „ Úsporám na stopě“ ve spolupráci s Energy Centrem České Budějovice
Dopravní soutěž – 1. stupeň
Školení alkohol – školní metodik prevence
Projekt „ Zdravá strava“
Preventivní program 7. tř. – PPP ( Mgr. Vácha)
Listopad
Monitoring klimatu 7. třídy
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Přednáška EU
Přednáška „ Zdravá strava“ 3. třídy
Preventivní program 7.třídy – PPP ( Mgr. Vácha)
První pomoc se záchrannou službou
Pro učitele –praktický nácvik obrany –projekt „ Ozbrojený útočník“
Prosinec
Projekt „Zdravá výživa“ pro 6.-8- třídy
Finanční gramotnost 2. st. – soutěž
Leden
Preventivní program –PPP (7.+8. ročníky)
Projekt „Zdravá výživa“
LVVZ
Únor
Školení Presto – pro uč. 1.st.
Projekt „ Zdraví dětem“
Březen
Projekt „ Zdraví dětem“ ( 1. + 2. třídy)
Projekt KÚ – „Ozbrojený útočník“ – pro ped.sbor.
Filmové představení o lidských právech – 2. st.
Preventivní program – 7. třídy – PPP
Duben
Projekt se ZSF JU – kyberšikana ( 6. třídy)
Dopravní soutěž
Kyberšikana PČR – 3. třídy
Bezpečí pro dívky PČR ( 7. třídy)
Workshop „kolektivizace“ ( 9. třídy)
Květen
Prevence – drogy PČR ( 8. třídy)
Trestní odpovědnost – PČR ( 9. třídy)
Dopravní výchova PČR ( 1.+2. třídy)

Údaje o dalším vzdělávání :
Pedagogové se pravidelně, v souladu se zákonem 563/2004 Sb., § 24 v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzdělávají. Navštěvují kurzy jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Nejvíce byly
vybírány kurzy, které byly organizovány NIDV. Školení a semináře jsou voleny tak, aby měly pro pedagogy
co největší přínos a učitelé, kteří se kurzů účastní, mohli v maximální výši využít nabyté poznatky ve výuce.
Pedagogové mají za povinnost v rámci předmětových komisí se podělit s ostatními kolegy o poznatky
z absolvovaných seminářů.
Výčet některých realizovaných školení:
Celoroční školení:
Ulrich - koordinátor ICT
Uč. 1. stupeň - Angličtina – šablony
Zikmundová, Ulrich, Lombart - Badatelsky orientované vyučování Praha ( OP VKV)
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Kurzy a semináře pro metodika prevence a výchovné poradce
Krčmářová – pravidelná setkání výchovných poradců
Koller – pravidelná setkávání metodiků prevence
Koller – emoce, vztek, agrese
Koller - Základní kurz pro primární prevenci užívání alkoholu, tabáku a marihuany s e-Larningem
Krčmářová – Spolupráce AP s učitelem
Školení „ pro sborovnu “
Učitelé 1. stupeň – Presto zajistila PPP České Budějovice, Mgr. Vácha
Kurzy, semináře, školení pro vedení školy
Walterová – Inkluzivní vzdělávání
Walterová – Správní řád
Walterová – GDPR
Walterová – koučování – cesta k dalšímu rozvoji
Walterová, Pouzar – Aktuální změny v právních předpisech
Walterová, Pouzar – Změny financování RgŠ
Walterová, Pouzar – Spolupráce AP s učitelem
Pouzar – novinky v právních předpisech škol a školských zařízení
Kurzy a semináře pro získání nových znalostí a dovedností
Uč. 1. stupeň
Tesařová – Hry ve výuce češtiny
Bartoň – Inspirace pro učitele – matematická gramotnost
Binderová, Baštová – Inkluze v praxi – výukové strategie
Heřmanová – Pedagog 21. století – metod. setkání učitelů
Heřmanová – aktuální otázky logopedie
Heřmanová – Comenia skript v praxi
Heřmanová –metody podpory čten. gramotnosti
Školní družina
Frčková – celostátní setkání vychovatelek ŠD a ŠK
Palivová – evaluace ŠVP II
Učitelé 2. stupeň
Pilbauerová – hudební dary podzimu
Pilbauerová - školení učitelů dopravní výchovy
Einramhofová – Hapiness Work Konference 2017
Einramhofová, Tůmová – Oxford Professional Development
Einramhofová, Tůmová – I know english…
Ničková – Biologie II – dendrologie ve městě
Ničková – Podzimní den EVVO pro učitele ZŠ a SŠ
Ničková – bezpečné zacházení s chemickými látkami
Ničková – rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
Ničková, Ondrová – za ptáky našeho okolí ( MŽP)¨
Ondrová – šumavské učení hrou
Tůmová, Zikmundová – konference „Škola dotykem“
Tůmová – tablety v praxi
Hrádelová – metody k podpoře čtenářské gramotnosti
Hrádelová – komunikace se žákem s nežádoucími projevy
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Zikmundová – OP VKV „ Zvýšení kvality vzdělávání „ UK PF
Lombart – GDPR
Valentová – Bruncvík a lev – čtenářská gramotnost
Ulrich – seminář org. ČŠI
Ulrich – ČRG - fyzikální experimenty
Ulrich, Zikmundová – celorepubliková síť- Laborky cz. ( projekt OP VKV)
Drmota – historická dílna
Balounová – seminář pro učitele matematiky

Celkové zhodnocení DVPP obsahuje Plán DVVP

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Na veřejnosti se škola prezentovala prezentovala zájmovými kroužky, které mají za cíl smysluplně vyplňovat
volný čas našich žáků..Na škole pracují kroužky sportovní, jazykové, vaření, výtvarné, dovedných rukou,
novinářský, fyzikální – Debrujáři.
Škola byla zapojena do řady projektů. Projekt OP VVV – přístrojové vybavení učebny fyziky, realizovaný
ve spolupráci s Gymnasiem ve Slaném, bude pokračovat i v následujícím školním roce. Škole budou
zapůjčeny pomůcky v hodnotě 301 500,- Kč. Škola bude s těmito pomůckami připravovat projektová
odpoledne pro ostatní kolegy v kraji.
Projekt IROP „ Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká „ v navrhované částce
3.500 000 ,- Kč.
I v tomto školním roce pokračujeme v projektu organizovaném krajským úřadem Jihočeského kraje –
Ozbrojený útočník ve škole. Žáci i pedagogové se naučili a vyzkoušeli si, jak se chovat při napadení školy
ozbrojeným útočníkem, byly provedeny nácviky evakuace, učitelé měli ve spolupráci s lektory možnost
zdokonalit se v sebeobraně. V rámci tohoto projektu došlo k lepšímu zabezpečení školy proti vniknutí zvenčí,
na škole máme díky Magistrátu města recepční, která zajišťuje bezpečnost školy.
V oblasti sportu pokračujeme v organizaci lyžařských snowboardových výcvikových kurzů na Lipně, jehož
součástí jsou přednášky Horské služby o chování a bezpečnosti na horách. Škola je zapojena do projektu
Sportovní akademie HESU. Spolupracujeme se sportovním oddílem Lokomotiva v Suchém Vrbném, který
pro naše děti zajišťuje sportovní aktivity.
Oblast environmentální výchovy a vzdělávání je zajištěna a koordinována vedením školy a metodičkou
EVVO.. Tradičně jsme se zúčastnili projektu vypsaného Jihočeským krajem „ Škola zařídí, kraj zaplatí“, kdy
jsme navštívili zpracovnu komunálního odpadu v Týně nad Vltavou a středisko ekologické výchovy
Semenec. Ve spolupráci s Energy centrem jsme realizovali projekt „ Není komín, jako komín“, projekt
zaměřený na úsporu energií „ Energetický kufr“, díky němuž jsme měli zapůjčeny měřící přístroje a děti
mohly porovnávat spotřebu energií u různých zařízení . Se šestými třídami absolvovali pobyt v Centru
ekologické výchovy na Kvilně, kde děti prostřednictvím tohoto centra jsou seznamovány se šumavskou
přírodou a její ochranou. Žáci navštívili jihočeské zoologické zahrady ve Dvorcích a na Hluboké, byli jsme i
v ZOO v Praze, kde se žáci v rámci zúčastnili i souvisejícího vzdělávacího programu. Navštívili jsme i
stanici zabývající se chovem a životem včel na Borku u Českých Budějovic. Projekt byl s názvem
„Včelkohraní“. Akcí a projektů v rámci EVVO proběhal celá řada a podrobný výčet akcí je sepsán v
dokumentu „Závěrečné zhodnocení EVVO za rok 2017/18“ zpracované metodičkou EVVO Mgr. Ničkovou.
Každý rok v rámci problematiky volby povolání navštěvujeme prezentaci škol „Vzdělání a řemeslo“,
realizujeme projekt „Rodiče v akci“, ve kterém si žáci 8. tříd zvolí profese, které je zajímají a zástupci těchto
profesí dětem udělají přednášku. Pro zájemce jsou organizovány výjezdy dětí do Ekonomické školy HAK
Gmünd v Rakousku, kde žáci si nejen procvičí němčinu, ale vidí systém vzdělávání v jiné zemi. Pro budoucí
profesní orientaci jsou důležité exkurze, například do Budvaru, Bosche, Škody Mladá Boleslav.
Spolupracujeme s jihočeskou hospodářskou komorou v oblasti volby povolání. ( Dobrodružství s technikou,
projekt i-KAP)
Péče o zdraví a zdravý životní styl je podpořena projektem „Ovoce do škol“, a projektem školního mléka..
Cílem tohoto dlouhodobého projektu je snaha přivést žáky ke zdravému stravování. Pokračujeme v projektu
„ Zdravá 5“,nově jsme se zúčastnili projektu „Zdravá strava“, pro dívky jsou organizovány přednášky „Čas
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proměn“. Zásady zdravého stravování je žákům vštěpována při praktických činnostech v rámci pracovních
činností.
Důležitou činností v rámci vzdělávání a výchovy je primární prevence. Spolupracovali jsme s Policií české
republiky – přednášky „Bezpečí pro dívky“, „ Drogy a závislosti“ Se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské
univerzity jsme zrealizovali přednášky praktické činnosti na téma „ První pomoc“ a „ Kyberšikana“..
Hokejisté HC Motor pro děti šestých tříd uspořádali přednášku a praktický trénink.. S pedagogickopsychologickou poradnou jme realizovali monitoring klimatu třídy v 7. a 8. ročnících, pro učitele půlroční
kurz výukových metod a dalších pedagogických dovedností. V rámci prevence uskutečňujeme projekt „Celé
Česko čte dětem“, kde děti vedou k literatuře a čtení.. Nově jsme pro lepší poznání nových třídních
kolektivů, které vznikly po přechodu žáků z prvního na druhý stupeň zavedly tzv. adaptační kurzy. Těch se
zúčastňují noví třídní učitelé, i pracovníci školního poradenského centra.
Pracujeme se žáky nadanými v projektu, na kterém se podílejí vybrané českobudějovické střední školy a
Jihočeský kraj – systém podpory nadání, kde se zúčastňují naše děti praktické výuky přírodovědných
předmětů na středních školách. ( projekt Robotika – Minecraft Education Edition)
Školu reprezentovala Mgr. Ničková se žáky na celostátní soutěži „ Mladý chemik“.
Jazykové kompetence jsou rozvíjeny v každoroční akci – Halloween, jezdíme na pravidelné návštěvy
vánočních trhů do Rakouska, žáci byli se svými učiteli na týdenním poznávacím a vzdělávacím pobytu ve
Velké Británii. Hodinu s rodilým mluvčím měli žáci sedmých tříd v jazykové škole ASLAN. Na škole také
vyučuje anglický jazyk rodilý mluvčí, navštívili jsme představení anglického divadla. Jazykové zanalosti si
děti již tradičně ověřují v Cambridgeských zkouškách na British Council. Pro naše žáky – cizince - byl
realizován projekt „ Čeština pro cizince“. Pro pedagogy školy, v rámci „šablon“, kolegyně Mgr. Tůmová
vedla kurz anglického jazyka pro učitele.
Výuka finanční gramotnosti byla podpořena spoluprací se Základní školou ve Vimperku a katedrou
matematiky PF JU. Žáci navštívili Českou národní banku, kde měli přednášku k financím, měnové politice,
penězům. Zúčastnili jsme se soutěže Finanční svoboda na Střední ekonomické škole, kde si žáci ověřili své
znalosti v této oblasti.
V rámci vzdělávací oblasti „ Vzdělání a kultura“ navštěvujeme jihočeské památky, Jihočeské divadlo i
divadla pražská.. Přímo ve škole jsme zorganizovali několik kulturních a divadelních představení.
Kolegyně Heřmanová tradičně pro rodiče žáků prvního stupně organizuje předvánoční flétnový koncert.
Řadu let jsme zapojeni v projektu „Škola dotykem“. Kolegyně Tůmová , která je garantem tohoto projektu na
naší škole pracuje i jako lektorka pro jiné školy, kde předává své zkušenosti.
Pedagogové druhého stupně se zapojili do celostátní studie Pohled učitelů na vztahy mezi žáky, kterou
organizoval Psychologický ústav AV ČR. Učitelé vyplňovali dotazník, který měl za cíl monitorovat situaci
ve školství.
Škole na veřejnosti reprezentuje ředitelka školy svou prací ve Školské komisi Magistrátu města a v řídicím
orgánu MAP. Kolegyně Zikmundová je zapojena v projektu badatelsky orientovaného vyučování při
Jihočeské univerzitě a PF UK. Byli jsme zapojeni do před-pilotního testování TIMSS 2019 se žáky 4.
ročníků.

Účast a úspěchy žáků v soutěžích:
Sportovní soutěže (výběr)
OK atletický čtyřboj dívky
OK stolní tenis chlapci
OK stolní tenis hoši
Florbal „ Primátor „
OK florbal – starší dívky
Volejbal „ Primátor „
KK florbal st.dívky
Volejbal „ Primátor“
OK minifotbal hoši
OK minifotbal dívky
KK minifotbal dívky
OK McDonald´s Cup ml.
OK McDonald´s cup st.
OK Pohár rozhlasu ml. dívky
OK pohár rozhlasu st. dívky

2 místo
2 místo
3. místo
1. místo
1. místo
1.místo
3. místo
5.místo
3. místo
1.místo
1. místo
2. místo
1. místo
4. místo
5. místo
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OK softbal
OK Pohár rozhlasu st. dívky
OK Pohár rozhlasu st. hoši
Republikové finále v minifotbale
KK McDonald´s Cup starší
O Pohár primátora – florbal
Republikové finále v minifotbale – dívky
O Pohár primátora – fotbal

5. místo
6. místo
8. místo
postup
3. místo
1. místo
3. místo
1. místo

Předmětové olympiády a vědomostní soutěže
British Council, Cambridgeské zkoušky
OK Pythagoriáda , ZŠ, G
OK Biologická olympiáda
OK Matematická olympiáda Z 8
OK Matematická olympiáda Z 7
OK Biologická olympiáda, kat. D
Matematický klokan 2018, kat. Klokánek
OK Chemická olympiáda , kat. D
OK zeměpisná olympiáda, kat. C
OK zeměpisná olympiáda, kat. B
OK zeměpisná olympiáda, kat. A
OK anglický jazyk, kat. I.A
OK český jazyk , kat. 1
OK dějepisná olympiáda

10 dětí
16 místo
18 místo
30 místo
39 místo
28. místo
nejlepší řešitel
19 místo
10. místo
16 místo
11 místo
6. místo
52. místo
30. místo

Umělecké soutěže
Jihočeský zvonek – sólový zpěv III. kat.
Jihočeský zvonek – sólový zpěv II. kat.

4. místo.
2 místo

Údaje o výsledcích inspekční činnosti :
Proběhla dne 5. dubna 2018, jejímž předmětem byl průběh zápisu žáků do prvních tříd.
Protokol - viz příloha.
Další kontroly:
Ing. Jaroslava Písaříková – audit HACCP školní jídelny
HZS JK – kontrola požární ochrany
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Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 :
Příloha č.1

PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ OD ZŘIZOVATELE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

náklady
položka vč. komentáře
Spotřeba materiálu
drobný materiál ŠK
šk.pomůcky 1. roč. - MM
DHM do 3 tis. Kč
hygienické prostředky
drobný materiál
kancelářské potřeby
materiál - ŠD
materiál na opravy
čistící prostředky
materiál ŠD - sponzor
předplatné časopisy
učební pomůcky - sponzor
odměny žákům - sponzor
knihy ŽK - sponzor
potraviny - sponzor
občerstvení - školení EDULAB
materiál - sponzor
Spotřeba potravin
potraviny

upravený
rozpočet
1046000,00

čerpání
(Kč)
406377,95
29788,41
35600,00
49686,74
42495,46
38009,00
65547,90
27562,00
14769,00
102025,44
0,00
420,00
474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3800000,00 2240543,99
0,00

Spotřeba energie
elektrická energie
plyn
vodné + stočné
srážková voda

2100000,00

853470,70
329093,60
376780,10
104028,85
43568,15

Opravy a udržování
oprava oplocení
oprava vodovodního potrubí
oprava vodoinstalace
oprava TV nářadí
drobné opravy
oprava zařízení plynové kotelny
opravy zařízení ŠK
oprava elektroinstalace
oprava žaluzií
zednické práce, štukování
oprava kamerového systému
malování a nátěry
oprava zámkové dlažby, terénu
oprava podlah a dveří
oprava vzduchotechniky - ŠK

2590000,00

417404,56
57233,00
4840,00
26320,00
26280,00
586,90
0,00
22282,55
27344,00
9095,00
29610,00
0,00
36349,00
22188,13
79910,00
42590,80
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oprava soc. zař. - chlapecké WC
Cestovné
cestovné MHD
cestovné autobus
cestovné - sponzor
Ostatní služby
mobil
montáž a demontáž tabule
internet
Fenix - servisní činnost
rozpočet kalkulace na opravy
školení
praní prádla
telefon
poštovné
montáž kamery, tabulí….
zhotovení klíčů, jmenovek…..
revize
instalace mikrobiální náplně
odvoz odpadu
hlídací služba
deratizace
služby VEMA
čištění kanalizace
montáž systému EZS
poplatky za média
zavedení programů
sekání hřiště
odvoz krmného odpadu
provozní náklady plovárna
kopírování, vypálení keramiky
poradenství a konzultace
správní poplatky
scio testy
služby V.I.S..
bankovní poplatky
Britské centrum - poplatek za členství
certifikát Česká pošta
licence ŠKOLA ON_LINE
doprava obědů - celiaci
pověřenec GDPR
cestovné žáci - sponzor
seminář - sponzor
pronájem kopírky
Mzdy a náhrady mezd za DPN - pouze prostředky MM + OON
odměny ředitel MM, vrátný, školní psycholog
OON - vychovatelka
OON - vedení kroužku
OON - úklid sněhu
OON - domovnické práce
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0,00

1026000,00

448000,00

32775,18
3781,00
16,00
32,00
3733,00
494248,43
2651,39
2662,00
5820,10
18384,00
24442,00
28960,00
8473,00
17913,73
4088,00
58379,12
9903,00
26876,70
20010,00
39458,00
13282,00
6171,00
14712,39
0,00
6111,00
2739,00
8549,00
0,00
7896,00
39000,00
0,00
7986,00
0,00
0,00
20918,00
11104,00
800,00
792,00
0,00
23556,00
9075,00
0,00
0,00
53536,00
241581,00
195885,00
4200,00
4600,00
1760,00
35136,00

Jiné sociální pojištění
soc. pojištění - OON MM
zdrav. Pojištění - OON MM
Zákonné sociální náklady
2%ní odvod z HM - odměna ředitelky+škol.psycholog+vrátný

150000,00

Náklady z DDM
Náklady z DDM od 3 tis. Kč

400000,00

Odpisy dlouhodobého majetku
odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady
náhradní plnění
spoluúčast pojistného Kooperativa
daň z příjmů - úroky
haléřové vyrovnání
Daň z příjmů - úroky

9000,00

79147,00
58197,00
20950,00
4153,97
4153,97
0,00
194989,26
0,00

2126000,00 1068736,00
1068736,00
123000,00
9801,07
1815,00
7500,00
485,57
0,50
13818000,00 6014234,93

Náklady

celkem

výnosy
položka vč. komentáře
Výnosy z prodeje služeb - stravné
stravné

upravený
rozpočet

čerpání
(Kč)

3800000,00 2223079,00
2223079,00

Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ
školné ŠD

495000,00

263700,00
263700,00

Výnosy z pronájmu
pronájem TV
nájemné školník
pronájem učebny
nápojový automat
pronájem školní jídelny
Čerpání fondů
FRIM - čerpání na opravy
sponzor - čerpání

165000,00

100469,00
78225,00
16554,00
5400,00
30,00
260,00
421611,56
417404,56
4207,00

2126000,00

Úroky
Ostatní výnosy
věcná režie zaměstnanců školy
za poškozené učebnice

1000,00
130000,00

Výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku
pořízeného
zcela nebo z části z investičního transferu
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33000,00

1134,53
66267,00
62415,00
3852,00

Dotace na rekonstrukci tepel. Hospodářství

12514,44

Odpisy - investice OPVK

4164,00

Provozní záloha
Výnosy vyb.míst.vl.ins. Z tran.
Vý n osy

3566600,00
3583278,44

celkem

6750000,00 6659539,53

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

7067600,00

645304,60

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2017

Výsledek hospodaření školy skončil ziskem ve výši Kč 94 996,90.
Škola výrazně ušetřila téměř 500 000,- Kč na spotřebě energií, především u plynu, takže
vybudování nové plynové kotelny přineslo své ovoce.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2017/2018 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2017/2018 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání.
Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů
Ve školním roce 2017/2018 škola realizuje:
1. Projekt OP VVV „ Celorepubliková síť laborky.cz“ CZ.02.3.68/0.0/0/16_010
2. Projekt „Ovoce do škol“
3. Projekt „Školní mléko“
4. Projekt „ Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká“
(Evropský fond pro regionální rozvoj)
Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2017/2018 škola nerealizovala spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
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Přílohy:

1. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací v r. 2017)
2. Kontroly
3. Ostatní

V Českých Budějovicích, 2. 10. 2018
Ing. Dana Walterová
ředitelka školy v. r.

Výroční zpráva byla schválena školskou radou ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice,
dne 25. 10. 2018
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