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1. Základní údaje o škole 

Název školy:   Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

RED IZO:  600063712 

Sídlo:   Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice 

Adresa:  Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

   Krále Jiřího z Poděbrad 882 

   386 01 Strakonice 

Zřizovatel:  Město Strakonice 

Ředitel:  Mgr. Jiří Johanes 

Právní statut:  příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 3. 1993 

Školská rada:  zástupce za zřizovatele: Josef Štrébl 

zástupce zákonných zástupců: Mgr. Bohumila Klasová 

zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Helena Braťková 

Spolek rodičů:  Spolek rodičů při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, z. s. 

   Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice,  IČ: 46668489 

Telefonní kontakty: 

- ředitel – 383 312 023 

- zástupce ředitele – 383 312 020 

- hospodářka – 383 312 022 

- školní družina – 383 312 028 

- školní jídelna – 383 312 029 

Email: skola@podstr.cz 

Datová schránka: zk8uevh 

Webové stránky: www.zs-podebradova.strakonice.eu 

IČ: 47255862 

 

  

mailto:skola@podstr.cz
http://www.zs-podebradova.strakonice.eu/


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice, IČ: 47255862   Stránka | 6  

 

2. Obecná charakteristika školy 

Umístění a kapacita školy 

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol 

města Strakonice. Leží v severní části města Strakonice, uprostřed panelové  

a činžovní zástavby s velmi dobrou dopravní 

obslužností. V blízkosti školy je sportovní hala 

STARZ, sportovní hala TJ ČZ, házenkářská hala, 

atletický areál Na Sídlišti, fotbalové hřiště 

s umělým povrchem a venkovní in-line dráha.  

 

 

K 30. 9. 2018 navštěvovalo školu 555 žáků ve 23 třídách. Průměrný počet žáků na třídu 

tedy činil 24,13 žáka. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 529 žáků. 

 

 

 

Tabulka č. 1: Počty žáků od roku 2007/2008 včetně předpokládaného vývoje. 
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Budova I. stupně a tělocvičny 

Dopravní hřiště 

Modernizovaná učebna fyziky a chemie 

 

Vybavení školy a její priority 

 Vlastní areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části – původní hlavní budovu 

z roku 1963, kde sídlí I. stupeň, druhou hlavní budovu z roku 1990, kde sídlí vedení školy, 

hospodářka a II. stupeň, budovu tělocvičny a technických učeben a budovu školní jídelny.  

Ve všech čtyřech budovách byla v roce 2011 vyměněna okna a proběhlo zateplení. K areálu patří 

atrium, které je využíváno hlavně žáky  

I. stupně.  

Na severní straně od budovy II. stupně je venkovní 

školní hřiště, využívané při hodinách tělesné 

výchovy, školní družinou a poledních přestávkách a 

plně vybavené dopravní hřiště, využívané školní 

družinou a mateřskými i základními školami z celého 

okresu.  

Na travnatých plochách dopravního hřiště jsou umístěny prolézačky dětského hřiště a stoly na 

stolní tenis. 

 Vlastní výuka probíhá v kmenových třídách  

a odborných učebnách. Na škole je celkem 30 učeben, 

z toho dvě počítačové učebny, dvě učebny jazyků, 

učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, učebna 

zeměpisu, učebna hudební výchovy, pěstírna, cvičná 

kuchyňka a učebna školních dílen. 

   

Učitelé mají k dispozici celkem pět kabinetů a dvě 

sborovny, které jsou vybaveny počítači s internetovým 

připojením, tiskárnami i kopírkami. Ve školním roce 

2016/2017 byl nově vytvořen kabinet pro asistentky 

pedagoga na I. stupni. Ve školním roce 2018/2019 byl 

vytvořen kabinet pro asistentky pedagoga na II. stupni, 

začalo přebudování skladu materiálu na školní knihovnu a 

celková modernizace učebny fyziky a chemie. 
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Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od 

sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána nájemcům).  

 

 Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a 

komunikačních technologií (ICT). Žáci mohou využívat 2 počítačové učebny s celkem  

31 počítači, 18 interaktivních tabulí a 2 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí 

školní sítě připojena na internet.  

Mezi další priority patří výuka cizích jazyků, která je vyučována ve dvou interaktivních 

jazykových učebnách, jedna z nich je navíc vybavena žákovskými stanicemi se sluchátky. Naše 

škola funguje jako partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek  

ELEC (European Language Examination Centre) a každoročně se účastní výměnných pobytů 

s partnerskou školou v Taufkirchenu a pravidelně každý rok pořádá poznávací zájezdy do Velké 

Británie nebo Švýcarska.  
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3. Přehled oborů vzdělávání a dalších vzdělávacích aktivit školy 

Obory vzdělání:   podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: 79-01-C/01 

Školní vzdělávací program: ŠVP ZV „Škola v pohybu“, platný od 1. 9. 2017, v 1. - 9. ročníku 

Volitelné předměty: 

- pro 6. ročník – sportovní výchova, přírodovědná praktika 

Nepovinné předměty: 

- Hudební činnosti – pro žáky 1. – 5. tříd 

- Náboženství – pro žáky 1. – 9. tříd 

Kroužky na školní rok 2018/2019 

- Sportovní kroužek (I. st.) – Cibulková 

- Florbal (I. a II. st.) – Křešnička 

- Stolní tenis (I. st.) – Kohoutová P. 

- Basketbal (I. st.) – Musilová 

- Hra na flétnu (I. st.) – Halamová 

- Dovedné ruce (I. st.) – Hrubá 

- Sborový zpěv (I. a II. st.) – Decarli 

- Keramika (I. a II. st.) – Křešnička 

- ICT novinářský kroužek (II. st.) – Andrlíková 

- Čtenářský klub (I. a II. st.) – Kropáčková, Pešlová 

- Logopedická náprava (výběrový) – Mašková 

- Klub zábavné logiky a deskových her (I. a II. st.) – Částka, Andrlíková 

- Vybíjená (I. st.) - Lexová 

Počty žáků 

K 30. 9. 2018 měla škola 555 žáků ve 23 třídách (z toho 257 dívek) a 7 žáků plnících 

povinnou školní docházku podle §38 Odst. 1a) – plnění povinné školní docházky v zahraničí. 

Naplněnost školy, ve školním roce 2018/2019, činí 97,37% celkové kapacity 570 žáků.  

V průběhu školního roku se počty žáků měnily, v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo 

s přestupem z osobních důvodů. Na konci školního roku tak bylo hodnoceno 541 žáků. Vzhledem 

ke vzrůstajícímu počtu žáků byla ve školním roce 2018/2019 navýšena kapacita školy na 600 žáků. 
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uskutečňuje se pomocí podpůrných opatření 1. – 5. stupně v souladu s vyhláškou č. 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Ve všech 

stupních podpůrných opatření dochází k využívání speciálních metod a postupů, forem a 

prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek a didaktických 

materiálů a personální podpory.  První stupeň podpůrných opatření realizuje sama škola, od 

druhého stupně se zapojují především Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice, SPC 

Strakonice, ojediněle i další specializovaná pracoviště. Poskytování podpůrných opatření 

koordinuje školní výchovná poradkyně. 

 

Vzdělávání žáků formou individuální integrace 

K 30. 9. 2018 bylo dle podpůrných opatření individuálně integrováno 57 žáků, z toho 12 

dívek.  

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Uskutečňuje se využíváním speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, 

didaktických materiálů, individuálního přístupu a přípravou nejen na soutěže uvedené ve Věstníku 

MŠMT. 

 

Školní družina 

Kapacita školní družiny na školní rok 2018/2019 činila 212 míst. V průběhu školního roku 

navštěvovalo družinu 185 žáků.   

Ve školním roce 2018/2019 nabízela školní družina 7 zájmových útvarů, které navštěvovalo 

97 žáků, z toho 73 dívek. 

Školní družina se významně podílela na prezentaci školy. Mezi nejvýznamnější aktivity patří 

vystoupení v domově seniorů a na školní akademii. Školní družina se ve školním roce 2018/2019 

podílela také na několika akcích. Konkrétně žáci vyráběli dárky na Vánoční jarmark podporující 

dárcovství kostní dřeně a vyrobili dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky. 

Plavecký výcvik 

Probíhal pro 1. – 4. třídu v krytém plaveckém bazénu STARZ Strakonice v celkovém rozsahu 

40 hodin za I. stupeň. 
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Lyžařský výcvikový kurz 

Byl realizován v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou – Kramolín. Probíhal v termínu od 10. 

do 15. 2. 2019 a byl určen přednostně pro žáky 7. tříd a doplněn zájemci z 8. a 9. tříd. Kurzu se 

zúčastnilo celkem 43 žáků. 

 Lyžařské soustředění 

Bylo určeno pro žáky 4. a 5. tříd a probíhalo v termínu od 13. – 18. 1. 2019  

na Kvildě. Soustředění se zúčastnilo 101 žáků.  

Cyklistické soustředění 

Nově bylo do výuky zařazeno cyklistické soustředění určené pro žáky 8. tříd. Soustředění 

probíhalo v termínu od 24. – 26. 9. 2018 v ubytovacím zařízení DDM Praha  

ve Střelských Hošticích a zúčastnilo se ho 28 žáků.  

Vodácké soustředění 

 Nově bylo do výuky zařazeno vodácké soustředění určené pro žáky 9. tříd. Soustředění 

probíhalo v termínech 10. – 13. 6. 2019. 

Školní úrazy 

 Ve školním roce 2018/2019 jsme zaznamenali celkem 95 školních úrazů. V tomto počtu 

jsou započteny všechny úrazy, které byly zapsány do knihy úrazů (tedy i drobná poranění, o 

kterých není vypracováván záznam o úrazu).  
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4. Personální zabezpečení školy 

Učitelé 

 V průběhu školního roku 2018/2019 na naší škole pracovalo celkem 34 kvalifikovaných 

učitelů a 6 asistentek pedagoga, z toho 1 na 0,5 úvazku. 

Vychovatelky 

 Ve školní družině pracovalo celkem 5 kvalifikovaných vychovatelek s ukončeným 

požadovaným vzděláním na celý úvazek a 1 kvalifikovaná vychovatelka s ukončeným požadovaným 

vzděláním na 0,5 úvazku. 

Provozní zaměstnanci 

 Provoz a úklid školních prostor ve školním roce 2018/2019 zajišťovalo 5 uklízeček, školník, 

hospodářka a školní asistentka. Nově do týmu provozních zaměstnanců přibyla administrativní 

pracovnice na 0,5 úvazku. Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. 

Pracovníci školní jídelny 

 Provoz školní jídelny ve školním roce 2018/2019 zajišťovalo 5 kuchařek, 1 vedoucí kuchařka 

a vedoucí školní jídelny. Všichni zaměstnanci školní jídelny mají požadovanou kvalifikaci. 

Školská rada 

 Ve školním roce 2018/2019 pokračovala na pozici zástupce pedagogických pracovníků Mgr. 

Helena Braťková, na pozici zástupce zákonných zástupců Mgr. Bohumila Klasová a na pozici 

zástupce zřizovatele byl nově zvolen místostarosta Města Strakonice pan Josef Štrébl. 
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5. Informace o přijímacím řízení 

Žáci zapsaní do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 

 Ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny 3 první třídy, do kterých k povinné školní 

docházce nastoupilo 62 žáků.  

Zápis na školní rok 2019/2020 

 Na jaře 2019 proběhly celkem 3 besedy v mateřských školách ze spádové oblasti s rodiči 

budoucích prvňáčků. Pro budoucí prvňáčky škola organizovala adaptační kurz v rozsahu 4 setkání 

v prostorách ZŠ. 

Do 1. tříd na rok 2019/2020 bylo přijato 77 dětí, zákonní zástupci 11 dětí požádali o odklad 

povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti nebo ze zdravotních důvodů.  

Ve všech případech byl odklad povinné školní docházky doporučen odborným lékařem i PPP 

Strakonice. Rodičům bylo osobně předáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

Dodatečně odložená školní docházka 

 Ve školním roce 2018/2019 nebyla dodatečně odložena školní docházka žádnému žákovi. 
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6. Informace o absolventech povinné školní docházky 

 Ve školním roce 2018/2019 získalo na naší škole základní vzdělání 57 žáků a 1 žák dokončil 

povinnou školní docházku. Z tohoto počtu 11 nastoupilo na čtyřleté studium na gymnáziu, 41 na 

čtyřleté studijní obory s maturitou na středních odborných školách a 6 na tříleté učební obory. 

Z pátého ročníku přestoupili 3 žáci na osmileté studium na gymnáziu 1 žák přestoupil do 

matematické třídy na ZŠ Strakonice, Dukelská 166. 18 absolventů naší školy zvolilo strakonickou 

střední školu. 

 

  

Gymnázium 

z 5. třídy 3 

ze 7. třídy 0 

z 9. třídy 11 

SOŠ - čtyřleté obory s maturitou 

pedagogické zaměření 1 

technické zaměření 17 

přírodovědné zaměření 0 

umělecké zaměření 2 

zaměření na služby 10 

zdravotnické zaměření 9 

zaměření na bezpečnost 1 

sportovní zaměření 1 

SOU - tříleté obory 

z 9. třídy 5 

z 8. třídy 0 

ze 7. třídy 1 
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 Z celkového počtu 552 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 304 žáků, tj. 55,07%. 

Prospělo 234 žáků, tj. 42,39% žáků. Neprospělo celkem 15 žáků, z toho 2 žáci  

v 1. ročníku, 1 žák ve 3. ročníku, 2 žáci v 5. ročníku, 3 žáci v 6. ročníku, 5 žáků v 7. ročníku a 2 žáci 

v 9. ročníku. Opravné zkoušky konalo 7 žáků, z nichž 4 žáci uspěli a 3 žáci neuspěli. Ostatní žáci 

postupovali do dalšího ročníku bez opravných zkoušek. 

 Na konci školního roku byli žáci II. stupně oceněni v programu žákovských stipendií 

vypsaných zřizovatelem školy. Na ocenění v kategorii „samé jedničky“ dosáhlo celkem 12 žáků naší 

školy. V kategorii zlepšení bylo oceněno 14 žáků, kteří mezi hodnocením za první pololetí a koncem 

školního roku dosáhli největšího zlepšení v průměrném prospěchu ze všech strakonických 

základních škol. 
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8. Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách 

Vědomostní soutěže 

- účast žáků v olympiádě z českého jazyka 

- matematická olympiáda 

o MO6 okresní kolo – 4. Rážová, 8. Vondrák 

o MO8 okresní kolo – 5. Janusová 

- zeměpisná olympiáda 

o školní kolo 

 6. ročník - 1. Rážová, 2. Slavíková, 3. Charvátová 

 7. ročník – 1. Mrkvičková, 2. Koldová, 3. Valentová 

 8. – 9. ročník – 1. Kalíšek, 2. Rážová, 3. Slavíková 

o okresní kolo 

 6. ročník – 4. Rážová 

 8. – 9. ročník – 4. Kalíšek 

- konverzační soutěž v německém jazyce 

o okresní kolo: 

 8. – 9. ročník – 3. Slavíková T. 

- olympiáda z německého jazyka: 

 8. – 9. ročník – 1. Slavíková, 2. Kalíšek, 3. Švecová 

- olympiáda z chemie: 

o školní kolo 8. – 9. ročník – 1. Maleč P., 2. Řezanka J., 3. Matulková T. 

o okresní kolo 8. – 9. ročník – 3. Maleč P., 16. Řezanka J., 19. Matulková T. 

o krajské kolo 8. – 9. ročník – 16. Maleč P. 

- matematická soutěž Klokan – účast žáků 2. stupně 

o mimořádné výsledky – Kalíšek A., Pelc M., Nejdl M. 

- matematická soutěž Pythágoriáda 

o okresní kolo 

 úspěšní řešitelé: Toucha L., Mrkvičková A., Bláha J. Koudleková L., 

Barborka D., Pelc M. 

- účast žáků v dějepisné olympiádě  

- účast v informatické soutěži Bobřík Informatiky 
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Talentové soutěže 

- recitační soutěž 

o školní kolo 

 kategorie 1. – 3. tř. – 1. Kohoutová, 2. Chvalová 

 kategorie 4. – 5. tř. – 1. Váně, 2. Česká 

o účast v okresním kole 

- organizace školního kola pěvecké soutěže 

 

Sportovní soutěže 

- florbal 

o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník – 1. místo 

o krajské kolo chlapci 8. a 9. ročník – 2. místo 

o okresní kolo dívky 8. a 9. ročník – 3. místo 

- házená 

o okresní kolo 8. a 9. ročník – 2. místo (postup do KK) 

o krajské kolo 8. a 9. ročník – 1. místo (kvalifikace do RF) 

- stolní tenis 

o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník – 3. místo 

o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník – 1. místo 

- OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) 

o okresní kolo jednotlivci – ve svých kategoriích obsadili 1. místo Hauser, Janout, 

Rejžek, 2. místo Johanes, Hrabáček, Prskavocvá, Sekáčová, 3. místo Kříž, Mikeš, 

Stranevová 

o účast v krajském kole 

- basketbal 

o okresní kolo chlapci 8. a 9. tříd – 1. místo 

o krajské kolo chlapci 8. a 9. tříd – 2. místo  

- minikopaná 

o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník – 2. místo 

 

 

- vybíjená 
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o účast v okresním kole v kategorii dívky (4. místo) a otevřené kategorii (3. místo)  

- účast v okresním kole soutěže v přehazované 

- volejbal 

o okresní kolo chlapci 8. a 9. ročník – 2. místo 

- pohár rozhlasu 

o okresní kolo chlapci 6. a 7. ročník – 4. místo 

o okresní kolo dívky 6. a 7. ročník – 4. místo 

- účast v soutěži mladých cyklistů 

- štafetový pohár - okresní kolo – 4. místo 

- fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup  

o okresní kolo: 

 1. – 3. třídy – 3. místo 

- účast na florbalových turnajích pro žáky 1. stupně 

- účast na Atletickém čtyřboji – žáci 8. a 9. tříd 

- účast na soutěži Lyžuj lesy 

 

  

KK házená – Sezimovo Ústí 
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9. Prevence sociálně patologických jevů 

Činnost metodičky prevence 

Metodička prevence tvoří minimální preventivní program školy, koordinuje postup při 

prevenci patologických jevů, koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, 

zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku, informuje ostatní 

spolupracovníky o poznatcích dané problematiky, spolupracuje s třídními učiteli, o všech 

projednaných skutečnostech informuje vedení školy, seznamuje žáky s danou problematikou 

(návykové látky, šikana, hazardní hry aj.). V říjnu 2018 zorganizovala návštěvu Protidrogového 

vlaku ve spolupráci s Městem Strakonice, v dubnu 2019 pak zajišťovala primární preventivní 

programy pro žáky 7. tříd. V listopadu 2018 proběhla pro rodiče žáků 6. tříd beseda s Policií ČR na 

téma Nebezpečí internetu. Metodik prevence se pravidelně zúčastňuje setkání metodiků prevence 

ve Strakonicích, na jaře 2018 se zúčastnila také konference řešící Primární prevenci v Českých 

Budějovicích. 

 

Činnost výchovné poradkyně 

 V oblasti poradenství a výchovy k volbě povolání výchovná poradkyně pravidelně informuje 

žáky a rodiče o možnostech dalšího studia. V říjnu 2018 navštívili žáci 9. tříd Střední průmyslovou 

školu ve Volyni, v listopadu 2018 pak SPŠ a SOU řemesel a služeb ve Strakonicích. V listopadu 2018 

navštívili žáci 9. tříd „Burzu středních škol“ v MěKS a výstavu „Vzdělání a řemeslo“ v Českých 

Budějovicích. V obou případech se měli žáci možnost seznámit s prezentacemi a zaměřením 

jednotlivých středních škol. Během listopadových třídních schůzek proběhla beseda rodičů žáků 9. 

tříd se zástupcem Úřadu práce ve Strakonicích. Součástí činnosti výchovné poradkyně v oblasti 

volby studia patří také každoroční pomoc se správným vyplněním přihlášky na střední školy. 

V případě nepřijetí na školu mají žáci a rodiče možnost konzultace týkající se jiného vhodného 

oboru. 

 V oblasti psychologické a speciálně pedagogické činnosti se výchovná poradkyně stará o 

bezproblémové zavedení inkluzivního vzdělávání do praxe. V souvislosti s inkluzívním vzděláváním 

poskytuje poradenskou pomoc třídním učitelům, zákonným zástupcům a zajišťuje komunikaci 

s PPP Strakonice a SPC Strakonice. Se souhlasem zákonných zástupců eviduje a konzultuje 

s vyučujícími doporučení školských poradenských zařízení, které jsou zakládány do katalogových 

listů jednotlivých žáků. Pomáhá dětem, jejich zákonným zástupcům a vyučujícím řešit krizové 
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situace týkající se vzdělávání a výchovy žáků. S vyučujícími konzultuje tvorbu individuálních 

vzdělávacích plánů. Pravidelně se zúčastňuje setkání výchovných poradců. 

  

V souladu s minimálním preventivním programem a školním vzdělávacím programem školy 

navštívili žáci různé kulturní programy, přednášky a sportovní akce.  

- Kdo sportuje, nezlobí – žáci 2. a 3. tříd 

- Sportem proti rakovině – žáci 5. a 6. tříd 

- Beseda Lékaři bez hranic – žáci 7. tříd 

- Beseda Peru a Nepál – žáci 7. tříd 

- Dokument Síla lidskosti – žáci 7. – 9. tříd 

- Beseda Írán – žáci 6., 7. a 9. tříd 

- Beseda s Městskou policií na téma Bezpečnost silničního provozu – žáci 1. tříd 

- Beseda na téma dopravní výchovy s Policií ČR – žáci 1. - 3. tříd 

- Preventivní program – žáci 7. tříd 

- návštěva prezentace bezpečnostních složek – 1. stupeň 

- Exkurze na Úřad práce – žáci 8. tříd 

- Beseda Drogy – žáci 8. a 9. tříd 

- Beseda s Policií ČR – žáci 5. tříd 

- Beseda rodičů žáků 6. tříd s Policií ČR na téma Nebezpečí sociálních sítí 

- Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích – žáci 9. tříd 

- Burza škol ve Strakonicích  - žáci 9. tříd 

- Preventivní program „Do světa“ na téma Třída jako kolektiv, Konflikt ve skupině, 

Agresivita, ubližování a šikana – žáci 6. tříd 

- Výchovný koncert ZUŠ – žáci 2. a 3. tříd 

- Bubnování v kruhu – žáci 2. – 4. tříd 

- jazykově poznávací exkurze Vídeň – žáci 2. stupně 

- Protidrogový vlak – žáci 8. a 9. tříd 

- SCIO testování – žáci 5. tříd 

- Úklid okolí školy a exkurze do zařízení na úpravu vody a recyklaci odpadu při 

příležitosti Dne Země – všichni žáci školy 

- sběr papíru – v rámci ochrany životního prostředí probíhá na naší škole soutěž ve sběru 

papíru, který je následně předán k recyklaci 
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10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Školení pro všechny pedagogické pracovníky  

- školení PRESTO – Práce s třídním kolektivem 

- školení „Asistent pedagoga jako člen týmu“ 

Školení pro jednotlivé pedagogické pracovníky  

- školení ICT koordinátor 

- seminář Ochrana měkkých cílů (zástupce ředitele školy) 

- seminář Živá výuka (vybraní učitelé I. stupně) 

- školení Robotika (vybraní učitelé II. stupně) 

- seminář Realizace projektu IROP  (zástupce ředitele školy) 

- ředitel školy a zástupce ředitele školy absolvovali seminář „Aktuální novely právních 

předpisů“ v rozsahu 4 hodin 

Samostudium v době vedlejších prázdnin 

V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle 

§24, odst. 7., zákona č. 563/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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11. Prezentace školy na veřejnosti a další aktivity 

Žáci 

- účast na akci „Kdo sportuje, nezlobí“ 

- žáci 1. tříd byli fotografováni do Deníku Strakonice 

- účast na výchovných a vánočních koncertech ZUŠ Strakonice 

- žáci 1. stupně navštívili představení v rámci akce 

Skupovy Strakonice 

- žáci 9. tříd navštívili anglické divadlo na Gymnáziu 

Strakonice  

- účast žáků školy na vánoční besídce pro rodiče 

pořádané v jídelně školy 

- připomenutí 100 let výročí republiky 

- vánoční dílny – žáci I. stupně 

- žáci 1. tříd absolvovali besedu „Veselé zoubky“ 

- žáci 1. tříd absolvovali návštěvu ve Šmidingerově knihovně a následné pasování na 

čtenáře spojené s průkazem čtenáře 

- žáci I. stupně 

o absolvovali vánoční výchovný koncert zaměřený na lidovou hudbu a tradice ve 

školní jídelně 

o navštívili pořad „Hudební škatulky“ 

o navštívili pořady „Mobilního planetária“ 

o navštívili Velikonoční dílny v Muzeu středního Pootaví 

- exkurze žáků 9. tříd do ČNB 

- exkurze žáků 8. tříd - IQ Landia 

- exkurze žáků 9. tříd do výroby firem Adient  s.r.o., Asten Johnson s.r.o. a Leifheit s.r.o. 

- exkurze žáků 9. tříd do České národní banky 

- exkurze žáků 6. tříd do Státního okresního archivu ve Strakonicích 

- LVK žáků 7. ročníku v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou – Kramolín 

- lyžařské soustředění pro žáky 4. a 5. tříd v lyžařském areálu Kvilda 

- cyklistické soustředění pro žáky 8. tříd – Střelské Hoštice 

- vodácké soustředění pro žáky 9. tříd – řeka Otava 

výročí 100 let České Republiky 
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- účast na divadelním představení v rámci akce Skupovy Strakonice 

- úklid okolí školy a úprava zeleně v rámci Dne Země 

- výměnný pobyt z partnerské školy z Taufkirchenu ve dnech 13. – 15. 5. 2019 

- účast v projektu „Recyklohraní“ 

- školní výlety jednotlivých tříd 

- Školní akademie 

- exkurze Londýn – žáci 2. stupně 

- zájezd do Legolandu – žáci 3. tříd 

- v rámci Novinářského kroužku škola pravidelně vydává školní časopis 

- účast na akcích „dětského zastupitelstva“ města Strakonice 

- vystoupení pěveckého sboru (vánoční trhy, vánoční besídka apod.) 

- vánoční turnaj ve stolním tenisu 

Učitelé 

- spolupráce se základní školou v Taufkirchenu a zajištění výměnného pobytu žáků 

- příprava žáků k získání certifikátů ELEC 

- organizace návštěv dětí z okolních mateřských školek v 1. třídách 

- besedy s rodiči budoucích „prvňáků“ v mateřských školkách 

- výroba dárků pro děti k zápisu 

- organizace zápisu do 1. třídy na školní rok 2019/2020 

- příprava a realizace vánočních dílen pro žáky 1. tříd 

- příprava programu na vánoční besídku ve školní jídelně 

- přípravný kurz pro budoucí „prvňáky“ 

- organizace sportovních soutěží ve spolupráci s DDM Strakonice a AŠSK 

- zajišťování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a 

školních výletů pro žáky 

- příprava výzdoby a organizace „dne otevřených dveří“ 
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Vychovatelé 

- výroba dárků pro děti k zápisu 

- příprava programu na vánoční besídku ve školní jídelně 

- organizace školního a okresního kola soutěže atletické všestrannosti pro I. stupeň 

- příprava odpoledního programu na Den dětí v Rennerových sadech ve spolupráci 

s DDM Strakonice 

- organizace kroužků pro žáky školy 

Zaměstnanci ŠJ 

- výzdoba prostorů pro stravování 

- propagace a realizace zdravé výživy 

- změny v sestavování jídelníčku na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke 

Spotřebnímu koši 

- spolupráce s rodiči při sestavování jídelníčku pro žáky s dietami (bezlepková dieta, 

diabetes apod.) 

Akce pro rodiče 

- informační schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku 

- informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce na téma volby 

povolání 

- beseda učitelů 1. stupně s rodiči budoucích „prvňáků“ v mateřských školkách 

- beseda s Policií ČR na téma „Nebezpečí sociálních sítí“ 

- přípravný kurz pro budoucí „prvňáky“ 

- den otevřených dveří 

- třídní schůzky, konzultace s učiteli a schůzky se Sdružením rodičů a vedením školy 
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12. Výsledky inspekční činnosti 

Ve dnech 4. – 5. 9. 2018 byla provedena kontrola Finančním odborem města Strakonice 

zaměřená na kontrolu pokladny a cestovních příkazů za rok 2017 a inventarizace majetku za rok 

2018. Při kontrole pokladny nebyly zjištěny žádné nedostatky. Při kontrole vyplácení cestovních 

náhrad byly zjištěny dva nedostatky, které byly na místě odstraněny. Při kontrole inventarizace 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Ve dnech 11. 12. 2018 – 16. 1. 2019 proběhla kontrola dokladů, které byly předloženy 

v rámci 3. Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pod č. j. RRRSJ 8292/2018 na Úřad 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Při kontrole byly zjištěny pouze nedostatky 

formálního charakteru bez finančního dopadu. 

Ve dnech 23. – 29. 4. 2019 proběhla inspekce ČŠI zaměřená na dodržování právních 

předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, která zahrnovala kontrolu 

dokumentů školy, kontrolu hospodaření školy a školní jídelny a hospitační činnost v hodinách. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

Ve dnech 23. – 29. 4. 2019 zároveň proběhla kompletní inspekční  

Dne 24. 7. 2019 proběhla kontrola dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 

3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 hospodařila v roce 2018 s dotací 

3.800.552,80,- Kč. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. 

 Na základě požadavku pro rok 2018 byly pořízeny úklidové vozíky, skříně, počítače, 

kancelářský stůl a židle, monitor a tiskárny. 

Z grantů jihočeského kraje na podporu sportu se v roce 2018 podařilo získat finanční 

prostředky v celkové výši 20.000,- Kč na projekt Gymnastika hravě a bezpečně.  

Byly provedeny běžné opravy instalatérské, elektrikářské, svářečské, drobné opravy 

počítačů a kopírky, opravy žaluzií a podlahových krytin, malování a natěračské práce, opravy 

kuchyňského zařízení a montáž zářivkového osvětlení. 

Z oblasti služeb byly čerpány finanční prostředky na úklidové práce, poplatky za vedení 

účtu, softwarové práce, revize vybavení školy, praní prádla, zpracování mezd, pronájem 

kontejnerů, sečení travnatých ploch apod. 

 Finanční prostředky z investičního fondu byly použity na zakoupení souboru šatních skříněk 

v celkové výši 653.762,80,- Kč. 

 Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle směrnice FKSP (především na příspěvky 

na obědy, výročí zaměstnanců, setkání zaměstnanců…).  

 Byl rovněž čerpán rezervní fond. 

 Hospodářský výsledek roku 2018 činí 225.242,83,- Kč. Tuto částku navrhujeme převést do 

rezervního fondu. 
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Vázaná dotace pro rok 2018 

- plán  2.135.000,- Kč 

- skutečná spotřeba: 

o voda 247.807,- Kč 

o elektřina 573.836,- Kč 

o pára 904.666,- Kč 

o odpisy 243.348,80,- Kč 

o pronájem STARZ a MěKS 130.895,- Kč 

 -------------------------- 

- celkem 2.100.552,80,- Kč 

- rozdíl 34.447,20,- Kč 

Nevyčerpanou dotaci určenou na rok 2018 ve výši 34.447,20,- Kč převedeme na účet 

zřizovatele. 

Hospodářský výsledek za rok 2018 

- dotace  3.835.000,-  Kč 

- vratka vázané dotace 34.447,20,- Kč 

- ostatní příjmy 2.603.087,43,- Kč 

- výdaje 6.178.397,40,- Kč 

 -------------------------- 

- hospodářský výsledek 225.242,83,- Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 225.242,83,- Kč navrhujeme převést do 

rezervního fondu. 

 

  



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice, IČ: 47255862   Stránka | 29  

 

Čerpání finančních prostředků za rok 2018 (v Kč) 

položka 
zřizovatel - provoz dotace, granty 

roční plán čerpání - ZŠ čerpání - ŠJ celkem roční plán čerpání 

materiál + Vv - 368 498,60 116 643,95 485 142,55 - 4 986,70 

učebnice, pomůcky - - - - - 155 334,57 

školní potřeby - - - - - 17 751,30 

prac. oděv, prádlo - 1 580 - 1 580 - 26 552,93 

DDHM, DDNHM - 98 123,88 35 575 133 698,88 - 179 115 

elektrická energie - 229 534 344 302 573 836 - - 

voda - 99 121 148 686 247 807 - - 

pára - 768 966 135 700 904 666 - - 

služby - 388 161,70 191 650 579 811,70 - 8 252,20 

pronájem STARZ + výuka - 130 895 - 130 895 - 99 190 

náhrada mzdy - - - - - - 

opravy, údržba - 139 218 211 410 350 628 - 87 407 

cestovné - - 224 224 - 72 083,30 

Spoje - 22 661,62 3 630,35 26 291,97 - - 

Platy - - - - - 20 125 111 

soc. + zdr. pojištění - - - - - 6 735 484 

potraviny - - 2 401 619 2 401 619 - - 

jiné ost.nákl.,lék.prohl. - 5 534 - 5 534 - 8 850 

odpisy - 105 200,80 138 148 243 348,80 - - 

bankovní poplatky - 24 036 12 231,50 36 267,50 - - 

FKSP - - - - - 397 495 

poj. majetku, Kooperativa - 57 047 - 57 047 - 84 160 

vzděl. ped. prac. - - - - - 54 150 

výdaje celkem - 2 438 577,60 3 739 819,80 6 178 397,40 - 28 055 923 

 

Příjmy (v Kč) 

položka plnění 

stravné 2 401 619 

úroky 1 081,63 

převod z fondu 26 472,80 

školné 148 720 

dotace 3 800 552,80 

ostatní 25 194 

celkem příjmy 6 403 640,23 
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Příspěvky (v Kč) 

položka 
zřizovatel dotace, granty 

roční plán plnění roční plán plnění 

příspěvek - provoz 3 835 000 - - - 

UZ 33 353 - - - 27 458 400 

UZ 33 070 - - - 28 392 

UZ 33 063 - - - 549 131 

UZ 416 - - - 20 000 

celkem - - - 28 055 923 

 

Tvorba a použití investičního fondu (v Kč) 

položka plán skutečnost použití fondu 

stav k 1. 1. 2018 - 291 015,32 - 

dotace investiční - 250 000 - 

odpisy - 243 348,80 - 

čerpání - 653 762,80 šatní skříňky 

odvod zřizovateli - - - 

zůstatek k 31. 12. 2018 - 130 601,32 
 

 

Stavy fondů (v Kč) 

položka k 1. 1. 2018 příd. z HV, tvorba čerpání k 31. 12. 2018 

fond rezervní 27 277,92 16 933,17 26 472,80 17 738,29 

fond odměn 182,34 - - 182,34 

FKSP 150 726,57 397 495 315 177 233 044,57 

 

Z částky 3 835 000,- Kč čerpáno (viz. účet 672,30) 3 800 552,80,- Kč, rozdíl  

34 447,20,- Kč je zůstatek vázané dotace, která bude vrácena na účet zřizovatele. 
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Výměnný pobyt z partnerské školy v Taufkirchenu 

14. Škola a její zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

V rámci rozšíření výuky německého jazyka pokračuje spolupráce a partnerství se základní 

školou v rakouském Taufkirchenu. Ve dnech 13. – 15. 5. 2019 se uskutečnil výměnný pobyt do 

partnerské školy v rakouském Taufkirchenu. Letošní vzájemné výměny do rodin se zúčastnilo 16 

žáků z obou škol. 
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Tělocvična školy po rekonstrukci  
podlahy a nářaďovny 

15. Granty a projekty realizované z cizích zdrojů 

Město Strakonice 

 Ve školním roce 2018/2019 proběhla rekonstrukce podlahy a nářaďovny v tělocvičně školy. 

IROP 

 Ve školním roce 2018/2019 byla škole přidělena 

dotace z programu IROP na projekt „Modernizace učebny 

fyziky a chemie“ v předpokládané výši 1.881.486,40 Kč. 

Vlastní realizace modernizace učebny, úprava WC na 

bezbariérové a zakoupení schodolezu začala na konci 

června 2019.  

OP VVV – Šablony pro ZŠ 

 V průběhu školního roku 2018/2019 pokračovaly aktivity spojené se Šablonami pro ZŠ 

(konkrétně školení pedagogických pracovníků, pozice školního asistenta, tandemová výuka, 

čtenářské dílny, klub robotiky a doučování žáků). Zároveň se škola zapojila do projektu Šablony II, 

které budou probíhat od září 2019. 
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16. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Odborové organizace 

- na naší škole nepracuje odborová organizace 

Spolupráce 

- s řediteli ostatních škol na pravidelných měsíčních setkáních 

- na semináři pro ředitele školy pořádané KÚ 

- se sdružením rodičů při ZŠ 

- se školskou radou 

- se sportovními kluby ve městě (basketbal, házená, fotbal …) 

- se STARZ Strakonice 

- s DDM Strakonice – soutěže a olympiády (organizace akcí a účast žáků), dětský den 

v Rennerových sadech 

- s AŠSK – spoluorganizování sportovních soutěží v okrese 

- s NZDM Cross Prevent 

- s Deníkem Strakonice 

- s Úřadem práce ve Strakonicích 

- s PPP Strakonice a SPC Strakonice 

- s SŠŘS Strakonice – návštěvy nově vybudovaných dílen 

- s firmami Adient s.r.o, Asten Johnosn s.r.o. a Leifheit s.r.o. při zajišťování exkurzí žáků 

- s firmou Adante s.r.o. spolupracujeme na zajišťování distribuce školního mléka pomocí 

tzv. „mléčného“ automatu a možnosti zakoupení svačiny v budově školy pomocí 

svačinového automatu, které jsou od podzimu 2015 umístěny v budově I. stupně naší 

školy 

 

 

 

 
Ve Strakonicích dne 23. 9. 2019   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                 Mgr. Jiří Johanes 
                      ředitel školy 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice, IČ: 47255862   Stránka | 34  

 

Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě zaměstnanců školy  

dne 23. 9. 2019. K výroční zprávě nebyly vzneseny žádné námitky. 

 

 

Ověřily: Mgr. Lenka Šindelářová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   

  Mgr. Kamil Částka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

  Helena Lexová   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou  

dne ………………………………….. 

K výroční zprávě byly vzneseny následující námitky:  

 

 

 

 

Schválili: Josef Štrébl   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

  Mgr. Bohumila Klasová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

  Mgr. Helena Braťková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


