
Výroční zpráva o činnosti školy ve 
školním roce 2007/2008 

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 tel.: 
384361282 e-mail: info@1zs.jhnet.cz 

Projednáno na pedagogické radě školy 15. 9. 2008 

Mgr. Petr Nechvátal, ředitel školy 

Výchovně vzdělávací program školy 

Ve školním roce 2007/2008 se s výjimkou prvního a šestého ročníku 

vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. V uvedeném prvním 

a šestém ročníku byla zahájena výuka podle nových osnov Školního 

vzdělávacího programu. Škola v novém Školním vzdělávacím programu 

zásadně mění svou orientaci. Ustupujeme od tříd s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy se zaměřením na lední hokej. Důvodem je dramatický pokles 

zájemců o hokejové třídy. Hokejový klub poskytuje škole stále méně zájemců 

do zřizovaných hokejových tříd, coţ způsobuje nízkou naplněnost tříd na 

druhém stupni. Nízká naplněnost, navíc značně ovlivněná nevhodným 

spádovým obvodem školy, má nezanedbatelný vliv na normativně přidělované 

prostředky na školu. V novém vzdělávacím programu se škola zaměřuje na 

informatiku a výpočetní techniku. 

Zavedené volitelné předměty v 6. roč.: 

Informatika 

Sport a hry 

Jazykový seminář 

Zavedené volitelné předměty v 7. roč.: 

Informatika (7. roč.) 

Sborový zpěv (7.+8.+9.roč.) 

Zavedené volitelné předměty v 8. roč.: 

Informatika (1. sk. 8.roč.) 

Informatika (2. sk. 8.roč.) 

Sborový zpěv (7.+8.+9.roč.) 



Sportovní výchova (8.+9.roč.) 

Technické kreslení (8.+9.roč.) 

Zavedené volitelné předměty v 9. roč.: 

Informatika (9.roč.) 

Sborový zpěv (7.+8.+9.roč.) 

Sportovní výchova (8.+9.roč.) 

Sportovní výchova (8.roč.) 

Technické kreslení (8.+9. roč.) 

Matematika na počítači (1.sk.) 

Matematika na počítači (2.sk.) 

Matematika na počítači (3.sk.) 

Ţáci měli moţnost chodit na dyslektické čtení (8 skupin). Na prvním stupni 

byly v rámci nepovinných předmětů otevřeny sportovní hry. Při seberealizaci 

dětí v různých zájmových krouţcích spoléhá škola hodně na profesionální 

nabídku místního DDM. Na škole se pravidelně scházel např. krouţek 

mladých zdravotníků, který se kaţdoročně umisťuje na čelních místech v 

okresních i krajských soutěţích. 

Ve škole byla snaha co nejvíce vyuţít počítačové učebny. Kromě hodin 

informatiky, otevřených v rámci volitelných předmětů a pracovních činností, 

měli ţáci moţnost vyuţívat připojení počítačů na internet. Nové výkonnější 

počítače dávají moţnost vyuţití nových programů v ostatních předmětech, 

hlavně pak v hodinách cizích jazyků. 

Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací 
činnosti 

Prostorové moţnosti školy jsou v současné době řešeny umístěním některých 

kmenových tříd do odborných pracoven. Kromě kmenových učeben a 

odborných pracoven má škola k dispozici tělocvičnu, dílnu, cvičnou kuchyni, 

hřiště. Školní druţina vyuţívá pro svou činnost samostatné místnosti v přízemí 

školy. 

Učebními pomůckami je škola vybavena dobře. Doplňování a obměna 

pomůcek je limitována finančními prostředky. Nákup učebnic je bohuţel 

omezen jen na nezbytné tituly. Limit na pomůcky je totiţ v posledních letech 

kaţdý další rok niţší, ceny učebnic naopak rostou. Situaci navíc komplikuje 

náběh tříd do nového ŠVP. 



Škola má v provozu dvě nové moderní učebny informatiky vybavené 26 

počítači a tiskárnami a kvalitními dataprojektory. Moţnosti vyuţití výpočetní 

techniky zvyšuje připojení školy na Internet jednou vyhrazenou bezdrátovou 

datovou linkou o celkové přenosové rychlosti 768 kbps. Vybavení učitelských 

kabinetů počítači připojenými na internet výrazně zlepšilo komunikaci po 

školní síti. 

V letošním školním roce byly ve třech odborných učebnách instalovány 

interaktivní tabule s dataprojektory a ozvučením. Jednu věnoval škole bývalý 

ţák školy, jindřichohradecký rodák Michal Ţiţák při příleţitosti svého kulatého 

jubilea, druhou koupila škola ze svých prostředků, třetí získala škola jako 

bonus při prodejní akci firmy za nákup prvních dvou tabulí. Za zlomek ceny tak 

škola získala moţnost výrazně podpořit zapojení ţáků do výuky, zvýšit 

názornost a tím i účinnost vzdělávání. 

Ţákovská knihovna školy je koncipována a vybavována s ohledem na potřeby 

doplňkové četby ţáků. Škola operativně vyuţívá Městské knihovny i její ochoty 

ke spolupráci. V průběhu celého školního roku dochází jednotlivé ročníky na 

předem naplánované literární besedy. 

Školní hřiště je vybavené pro sportovní činnost. K dispozici je pět desek s koši 

na basketbal, betonový pingpongový stůl, branky na malý fotbal, kůly na 

odbíjenou a přehazovanou. Nadále lze vyuţívat pískové doskočiště. Hřiště 

slouţí pohybové relaxaci ţáků nejen při hodinách tělesné výchovy, ale i o 

přestávkách a po vyučování. 

V rámci pitného reţimu je ţákům umoţněn nákup nápojů ale i svačinek o 

přestávkách přímo v budově školy. Nabídku doplňuje nápojový automat.  

V r. 2007 byly na škole realizovány tyto opravy a investice: 

o malování a natírání 

o zhotovení projektu na novou školní kuchyni 

o rekonstrukce dívčích WC v 1. poschodí 

Na r. 2008 byly na základě poţadavků školy schváleny prostředky na tyto 

akce: 

o malování a natírání 

o regulace topení termostatickými ventily na radiátorech 

o rekonstrukce učitelského WC 



Školní jídelna je součástí objektu školy. Obědy se dováţejí z kuchyně základní 

školy na sídlišti Vajgar. Pozemek pod budovou jídelny je ve vlastnictví 

soukromé osoby. Provoz školní jídelny je řešen pronájmem. I kdyţ je výše 

pronájmu pro školu zanedbatelná, vlastní objekt jídelny pomalu dosluhuje a 

smlouva o pronájmu končí v roce 2009. Nové problémy se objevují v zimním 

období, kdy se musí opakovaně řešit nosnost střechy jídelny při mimořádných 

nadílkách sněhu. Prvním krokem při řešení výstavby nové jídelny bylo 

zpracování projektu. Vlastní výstavba nového objektu by měla být zahájena v 

průběhu nového školního roku. 

 Organizace školy 

I. stupeň 

Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky 
1.A Gebrová Marta ŠVP ZŠ 30 16 14 
2.A Dalíková Helena ZŠ 18 8 10 

3.A Bednářová Danuše ZŠ 23 14 9 
4.A Krajícová Hana ZŠ 31 12 19 
5.A Pavlíčková Jana ZŠ 17 11 6 

5.B Kadlecová Jiřina ZŠ 19 10 9 
celkem 150 87 63 

II. stupeň 

Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky 
6.A Písařová Ivana ŠVP ZŠ 23 10 13 
6.B Hrubá Lenka ŠVP ZŠ 21 16 5 

7.A Pecková Hana ZŠ 20 8 12 
8.A Jelínková Lenka ZŠ 21 11 10 
8.B Illeová Gabriela ZŠ 20 14 6 

9.A Chmelíková Ivana ZŠ 23 13 10 
9.B Hromádková Dana ZŠ 22 15 7 

celkem 150 87 63 

oba stupně celkem 288 158 130 

Družina 

Družina Vychovatelka Třídy Počet žáků Hoši Dívky 

1.ŠD Kudličková Karolína 2.A, 4.A, 5.A, 5.B 29 13 16 
2.ŠD Horalová Iva 3.A, 4.A, 5.B, 6.A, 6.B 31 16 15 
3.ŠD Kovářová Helena 1.A, 4.A, 5.B4.B 32 18 14 

celkem 92 47 45 

Učitelé bez třídnictví: 

o Omastová Jana-VP 



o Chrstošová Miroslava-ICT 

o Heřmanová Alena 

o Rusová Hana 

Vedení školy: 

o Nechvátal Petr – ŘŠ 

o Brabec Josef – ZŘŠ 

Sekretářka školy: 

o Kocarová Jaroslava 

Školník, topič: 

o Kadlec Jiří 

Uklízečky: 

o Koblíţková Růţena 

o Medková Olga 

o Fürstová Miluše 

o Berková Hana 

Vedoucí školní jídelny: 

o Duchoňová Jana 

Kuchařka: 

o Nováková Jana 

Pomocná kuchařka: 

o Nosálová Eva 

o Lexová Iva 

Personální struktura školy, další vzdělávání a 
odborný růst učitelů 

Pedagogický sbor tvoří vesměs aprobovaní učitelé. Neaprobovaně byl v 

letošním školním roce vyučován jen zeměpis a pracovní činnosti. Vedení školy 



podporuje odborný růst učitelů a vytváří pro to potřebné podmínky. Učitelé 

jsou motivováni ke zvyšování, doplňování a rozšiřování své kvalifikace.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/2008 bylo 

ovlivněno realizací ŠVP a novým vybavením odborných učeben interaktivními 

tabulemi. Na nabídky seminářů ze všech koutů republiky nebyly z důvodu 

vysokých cestovních náhrad a z důvodů provozních dostatečné finanční 

prostředky. Vedení školy dávalo při výběru školení přednost nabídkám v 

Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. 

Paní učitelka Chrstošová, ICT koordinátor školy, ukončila třísemestrové 

studium ICT koordinátorů na PF JU v Českých Budějovicích. V novém školním 

roce zahájí třísemestrové studium školních metodiků prevence v 

Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice paní učitelka Illeová. 

Absolvování běţných seminářů a školení bude realizováno v souladu s 

průběţnou nabídkou. 

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve 

školním roce 2007/2008 

Jméno Název školení Školící instituce 
M. Chrstošová studium ICT koordinátorů PF JU Č.Budějovice 

G. Illeová Drátovaný šperk II ZVaS Č. Budějovice 
M. Chrstošová Informatika ve škole Sluţba škole M.Boleslav 
L. Hrubá metodika výuky – inter. tabule AV Media Č.Budějovice 

J. Kadlecová metodika výuky – inter. tabule AV Media Č.Budějovice 
J. Brabec snowboarding PF Č.Budějovice 
D. Hromádková Podzimní den EVVO KÚ Č.Budějovice 

J. Brabec metodika lyţování PF JU Č.Budějovice 
J. Omastová školení pro metodiky prevence KÚ Č.Budějovice 
M. Chrstošová školení Imagine Logo PF JU Č.Budějovice 

J. Kadlecová školení Imagine Logo PF JU Č.Budějovice 
P. Nechvátal Změny právních předpisů Vzděl. agentura J.H. 
L. Hrubá Grammar … Oxford University Press 

L. Hrubá Práce s inter. tabulí AV Media Č.Budějovice 
J. Pavlíčková Práce s inter. tabulí AV Media Č.Budějovice 
J. Kadlecová ZŠ EU MU Brno 

H. Dalíková Činnostní učení ve výuce M v 1.a 2. roč Tvořivá škola Brno 
J. Pavlíčková Činnostní učení ve výuce M v 1.a 2. roč Tvořivá škola Brno 
J. Omastová Hurá do pravěku Fraus Praha 

M. Chrstošová Office 2007 I, II SPŠS Tábor 
D. Hromádková Inter. tabule AV Media Č.Budějovice 
H. Rusová Inter. tabule AV Media Č.Budějovice 

J. Omastová Význam kult. hist. dědictví GVN J.Hradec 
D. Hromádková Interaktivní učebnice matematiky Fraus 
A. Heřmanová Interaktivní učebnice matematiky Fraus 

M. Chrstošová SharePoint SPŠS Tábor 



M. Chrstošová Projekty EU KÚ Č.Budějovice 
J. Omastová Projekty EU KÚ Č.Budějovice 
G. Illeová Výchova ke zdraví … PF JU Č.Budějovice 

Personální zabezpečení provozu školy 

Příjmení jméno prac. zař. prac. úvazek aprobace 

Nechvátal Petr ředitel 1,00 M, F 
Brabec Josef zást. řed. 1,00 Tv, Bv 
Bednářová Danuše uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv 

Dalíková Helena uč. 1. st. 1,00 1.st. + Vv 
Gebrová Marta uč. 1. st. 1,00 Př, Pp 
Krajícová Hana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv 

Pavlíčková Jana uč. 1. st. 1,00 1.st. + Pv 
Heřmanová Alena uč. 2. st. 1,00 M, Tv 
Hromádková Dana uč. 2. st. 1,00 M, Př 

Hrubá Lenka uč. 2. st. 1,00 Rj, Vv, Aj 
Chmelíková Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Vv 
Chrstošová Miroslava uč. 2. st., ICT 1,00 M, F 

Illeová Gabriela uč. 2. st. 1,00 Nj 
Jelínková Lenka uč. 2. st. 1,00 Čj, Aj 
Kadlecová Jiřina uč. 2. st. 1,00 Čj, Ov 

Rusová Hana uč. 2. st. 1,00 F, Ch 
Omastová Jana uč. 2. st., VP 1,00 Čj, D 
Pecková Hana uč. 2. st. 1,00 Nj, Ov 

Písařová Ivana uč. 2. st. 1,00 Čj, Hv 
Horalová Iva ved. vych. ŠD 1,00 

 
Kovářová Helena vych. ŠD 1,00 

 
Kudličková Karolina vych. ŠD 1,00 

 
Kocarová Jaroslava hospodářka 0,60 

 
Kadlec Jiří školník 1,00 

 
Kadlec Jiří topič 0,33 

 
Fürstová Miluše uklízečka 1,00 

 
Koblíţková Růţena uklízečka 1,00 

 
Medková Olga uklízečka 1,00 

 
Berková Hana uklízečka 1,00 

 
Duchoňová Jana ved. ŠJ 0,31 

 
Nováková Eva kuchařka 0,31 

 
Nosálová Eva pom. kuchařka 0,31 

 
Lexová Iva pom. kuchařka 0,38 

 

Stav výchovy a vzdělání 

Statistické údaje 

– 1. pololetí 2. pololetí 

– 1. st. 2. st. celkem 1. st. 2. st. celkem 
ţáků celkem 132 150 282 131 149 280 
prospěli s vyzn. 76 38 114 73 34 107 



prospěli 52 103 155 53 111 164 
neprospěli 3 9 12 5 4 9 
průměr třídy 1,44 1,91 1,80 1,51 1,98 1,85 

2. st. z chování 0 3 3 1 6 7 
3. st. z chování 0 1 1 0 1 1 

Výsledky soutěží a olympiád 

Škola se úspěšně prezentuje v celém spektru soutěţí a olympiád 

organizovaných centrálně i z regionu, s cílem uplatnit získané znalosti, 

dovednosti a postoje v konfrontaci s praxí. 

Lední hokej 

Ţáci hrají soutěţe organizované svazem ledního hokeje, které odpovídají 

jejich věkovým kategoriím. Ucelené kolektivy tvoří na škole uţ jen ţáci osmých 

a devátých tříd. 

Umístění žáků v soutěžích: 

8. ročník 5. místo Ţákovská liga starších ţáků 
9. ročník 1. místo Ţákovská liga starších ţáků 

Přes všechny dříve zmiňované problémy přínáší systematická příprava ţáků 

své výsledky. Ţáci si vytváří optimální ţivotní styl zaloţený na sportovní 

činnosti, jsou vedeni k určité samostatnosti a vytváření pozitivních volních 

vlastností. Ţáci v návaznosti pokračují v dorosteneckých, juniorských a 

dospělých kategoriích. Mnoho hráčů se uplatňuje v domácích soutěţích, v 

extralize i v zahraničí. 

Po roce měla škola opět v národním mužstvu na letošním Mistrovství 

světa v ledním hokeji v Kanadě své čtyři absolventy (Zbyněk Michálek za 

ČR, Aleš Kotalík za ČR, Jiří Novotný za ČR, Petr Fical za Německo) ! 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 

o 1.m. v okresní soutěţi škol – ţáci 1.st. – postup do krajského kola 

o 5.m. v krajské soutěţi škol – ţáci 1.st. 

Dopravní soutěž 

o 2. m. v okresní soutěţi školních druţstev I. kat. 

o 2. m. v okresní soutěţi školních druţstev II. kat. 

Jihočeský zvonek 



o Stříbrné pásmo v okresním kole v kat. 1.- 3. tříd sólo– L. Kratochvílová, 

L. Arnoštová 2.A 

o Stříbrné pásmo v okresním kole v kat. 4.- 5. tříd duo– K. Bajerová, P. 

Blaţek 6.A 

o Zlaté pásmo v okresním kole v kat. 6.- 7. tříd sólo– M. Hamrová 7.A – 

postup do kraj. kola 

o Bronzové pásmo v okresním kole v kat. 6.- 7. sólo – K. Štanglová 6.A 

o Stříbrné pásmo v okresním kole v kat. 8.- 9. tříd sólo – M Deutschová 

8.A 

o Bronzové pásmo v krajském kole v kat. 6. – 7. tříd sólo – M. Hamrová 

7.A  

 1. m. v kat. A – Z. Měrtlová 7.A – fantazie barev a tvarů v módě 

 Zvláštní ocenění – M. Kliková 7. 

 2. m. v okresním kole kat. Z5 – D. Rejtharová 5.B 

 6. m. v okresním kole kat. Z5 – T. Balgová 5.B 

 8. m. v okresním kole kat. Z5 – G. Havlová 5.B 

 úspěšný řešitel v okresním kole kat. Z6 – V. Švíka 6.B 

 6. m. v okresním kole kat. 9. tříd – L. Pelcová 9.A, D. Sváček 9.B 

 5. m. v okresním kole kat. I.A – T. Mandelíček 7.A 

 3. m. v okresním kole kat. II.A – L. Steinhauserová 8.A 

 5. m. v okresním kole kat. I.A – V. Bílkovská 6.A 

 7. m. v okresním kole kat. II.A – L. Pelcová 9.A  

 6. m. v okresním kole kat. A – D. Pecha 6.A 

 11. m. v okresním kole kat. B – T. Mandelíček 7.A 

 13. m. v okresním kole kat. C – P. Vlach 9.A 

 8. a 24. m. v okresním kole kat. D – M. Kliková 7.A, 

V.Švíka 6.B 

 9. a 13. m. v okresním kole – L. Pelcová, M. Binderová – 

9.A 

  

 14. a 15. m. v okresním kole – L. Pelcová, Š. 

Michalová – 9 

 Boj se šikanou, Den bez aut, Z hlubin minulosti, 

Olympiáda u nás, ZOO Ohrada, Máme rádi přírodu 

(hnutí Brontosaurus) 

 Navrhněte si svůj web (OŠ MěU) – 3. m. V. Troják 

a M. Hanzal – 6.B 

 Z hlubin minulosti (Muzeum JH) – 2ocenění ţáci – 

T. Burza 5.B, I. Veselá 6.B 

 Ocenění ţáci : M. Bednářová 6.A, V. Švíka 6.B, V. 

Stankovská 9.A 



 1. m. v okresní soutěţi škol v kat. 8. – 9. tříd – 

postup do krajské soutěţe 

 1. m. v krajské soutěţi škol v kat. 8. – 9. tříd – 

postup do republikového finále 

 2. m. v republikovém finále v kat. 8. – 9. tříd 

 3. m. v okresní soutěţi škol v kat. 6. – 7. tříd 

 3. m. v okresní soutěţi škol – ţáci 1. st. 

 3. m. v okresní soutěţi škol – ţáci 2. st. 

 4. m. v okresní soutěţi škol v kat.1. – 3. tříd 

 7. m. v okresní soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd 

 1. m. v okresní soutěţi škol – dívky – postup do 

krajské soutěţe 

 7. m. v krajské soutěţi škol – dívky 

 2. m. v okresní soutěţi škol – hoši 

 4. m. v okresní soutěţi škol – hoši 

 3. m. v okresní soutěţi škol – hoši 

 4. m. v okresní soutěţi škol – dívky 4. – 5. tříd 

 7. m. v okresní soutěţi škol – hoši 4. – 5. tříd 

 6. m. v okresní soutěţi škol – hoši 8. – 9. tříd 

 10. m. v okresní soutěţi škol – hoši 6. – 7. tříd 

 12. m. v okresní soutěţi škol – dívky 8. – 9. tříd 

 1. a 3. m. v okresní soutěţi škol – dívky 8. – 9. tříd 

 4., 6. a 9. m. v okresní soutěţi škol – dívky 6. – 7. 

tříd 

 4. m. v okresní soutěţi škol – starší hoši 

 5. m. v okresní soutěţi škol – starší dívky 

 7. m. v okresní soutěţi škol 

 5. m. v okresní soutěţi škol – mladší ţákyně 

 8. m. v okresní soutěţi škol – mladší ţáci 

 3. m. v okresní soutěţi škol – starší hoši – postup 

do krajské soutěţe 

 5. m. v krajské soutěţi škol – starší hoši 

 1. m. v okresní soutěţi škol – druţstva 

 Matematické soutěţe Pythagoriáda a Klokan pro 

ţáky 5.-9. tříd 

 Soutěţ o nejkrásnější velikonoční vajíčko 

 Turnaj ve vybíjené a přehazované pro ţáky 1.-5. 

tříd 

 Lehkoatletická soutěţ pro ţáky 1.-5. tříd 

 Turnaj v malé kopané pro druţstva ţáků všech tříd 

– „Dvorní kopaná“ 



 Vánoční hokejový turnaj ŘŠ – soutěţ ţáků 

hokejových tříd 

 Den dětí – sportovně zábavné soutěţe pro 1. 

stupeň připravili ţáci 2. stupně 

 Podzim – podzimní výšlap kolem našeho města 

 Zima – Mikulášská besídka s nadílkou 

 Jaro – branné odpoledne v parčíku u Vajgaru 

 Léto – pohádkové odpoledne spojené s oslavou 

dne dětí a sladkým překvapením 

Chemická olympiáda 

Výtvarné soutěže 

Literární soutěž Boj se šikanou 

Sportovní soutěže 

Soutěž ZŠ v hokejbale – Hokejbal proti drogám 

Plavecká olympiáda 

Mc Donalds Cup 

Florbal 

Basketbal 

Memoriál Karla Sedláře – basketbal 

Vybíjená – 1.stupeň 

Přespolní běh 

Triatlonové naděje 

Atletický čtyřboj 

Atletická všestrannost – 1. st. 

Pohár rozhlasu 

Stolní tenis 



Kuželky 

Soutěže organizované školou – bez možnosti 

postupu do okresu 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

44 ţáků 9. tříd, z toho 16 dívek, 28 chlapců, se při 

přijímacím řízení ve školním roce 2007/2008 umístilo 

takto: 

32 ţáků, tj. 73%, bylo přijato na střední školy s maturitou, 

z toho 5 na gymnázium, 11 ţáků, tj. 25%, bylo přijato na 

tříleté učební obory při středních odborných učilištích, 

Z 5. tříd byli ke studiu na osmileté gymnázium v 

Jindřichově Hradci přijati 4 ţáci. 

Školní družina 

V letošním školním roce pracovala na škole 3 oddělení školní druţiny průměrně s 33 

ţáky 1.- 6. tříd. Kaţdé oddělení má své prostory. Sociální zařízení vyuţívá školní 

druţina v přízemí školy. 

Podle školního vzdělávacího programu byly plněny vybrané úkoly vzdělávacích 

oblastí: biologické – dítě a jeho tělo, psychologické – dítě a jeho psychika, 

interpersonální – dítě a ten druhý, sociálně kulturní – dítě a společnost a 

environmentální – dítě a svět. 

Celoročně pracovaly při školní druţině zájmové krouţky : výtvarný, sportovní, 

počítačový. 

V rámci výtvarného krouţku navštívily děti Státní archiv v našem zámku. Pravidelně 

kaţdý měsíc zhlédli děti filmové představení pro děti v kině. Během školního roku v 

zimě a na jaře navštívili děti vánoční a velikonoční výstavu v Baráčnické rychtě s 

moţností zakoupení drobných dárků. 

Celodružinové akce v průběhu roku: 

Vychovatelky školní druţiny vytvářely háčkované kočičky, které se pouţily jako dárky 

pro budoucí prvňáky při zápisu. 

V podzimních a jarních měsících jsme vyuţívali ráno a při odpoledním rozcházení k 

činnosti školního dvora. 



 Další aktivity školy 

Jsme jednou z patnácti škol kraje, která spolupracuje s hnutím „ Na vlastních nohou“. 

Kaţdoročně posíláme při Stonoţkových týdnech průměrně 450 vánočních přání pro 

Evropu. Jejich prodejem se získávají finanční prostředky na pomoc nemocným a 

postiţených dětem u nás i v jiných zemích světa. Kaţdý rok jsou naši nejlepší kreslíři 

oceněni pozváním na Vánoční koncert do Prahy, kde obdrţí drobné odměny od 

nadace. 

Se „Stonoţkou“ jsme se zapojili do dvou velkých projektů. Jeden byl na téma naši 

veteráni, kde jsme psali a malovali na téma „ Náš neznámý“. Ţáci dostali k dispozici 

pouze křestní jméno, datum a místo narození osobnosti. Na základě vlastních 

vědomostí z historie a zeměpisu vytvářeli pravděpodobný ţivotní příběh. Mladší ţáci 

naší školy malovali doprovodné ilustrace k vzniklým příběhům. Vzniklé práce budou 

pouţity k vydání knihy o našich válečných veteránech. Našim neznámým byl plk. 

Václav Straka. Akci organizovala paní učitelka L. Hrubá a I. Chmelíková.  

Druhým projektem Stonoţky je „Boj se šikanou“ – „No Bullies Fashion“. Ţáci vytvářeli 

literární (v Čj a Aj) a výtvarné práce na dané téma. Do práce se zapojil téměř celý 

druhý stupeň. Práce vznikaly pod vedením I. Chmelíkové, L. Hrubé, L. Jelínkové a I. 

Písařové. Vznikla řada krásných prací, které jsme zaslali do krajského a 

celorepublikového kola. Vybrané práce budou pouţity pro vznikající knihu k 

příleţitosti našeho předsednictví v EU. 

V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci v eTwinningu s další evropskou 

školou. Spolupracujeme na společném projektu s rumunskou školou Scoala 

Ghirdoveni. Náš společný projekt opět obdrţel certifikát mezinárodního střediska 

eTwinningu. Do spolupráce jsme při výuce Aj zapojily třídy 8. A a 8. B – zde jsou 

počty ţáků nejpříhodnější pro práci na počítači.Na projektu pracují L. Hrubá. L. 

Jelínková. 

S „redakční radou ţáků“ vytváříme příspěvky pro vznikající dětský web. 

Pěvecký sbor školy NOVA DOMUS měl v letošním školním roce sedm veřejných 

vystoupení : 

6. 12. 2007 

Chvála zpěvu – koncert v kapli sv. Maří Magdaleny 

11. 12. 2007 



Vánoční koncert s umělci ND v Praze v sále Střelnice 

25. 1. 2008 

Vystoupení pro banku Waldviertler Sparkasse von 1842 v kapli sv. M. Magdaleny 

24. 4. 2008 

Den s Deníkem – vystoupení pro Jindřichohradecký deníkem na náměstí Míru 

30.5.2007 

2 vystoupení pro 1. stupeň naší školy 

13.6.2007 

Chvála zpěvu – koncert DPS (sál Střelnice) 

21.6.2007 

7x vystupoval DPS na domácí půdě přímo ve škole v učebně Hv z důvodu 

vyuţití techniky – projekce přes PC s operkami Karkulka a Budulínek: 

10. 6. 2008 

2x pro třídy 1. A, 2. A, 3. A , 5. A 

11. 6. 2008 

1x pro třídy 4. A, 5. B 

1x pro MŠ ve Sládkově ul. v J. Hradci 

1x pro ÚSP v České ul. v J. Hradci 

1x pro rodiče 

V rámci aktivit MaK se ţáci školy zúčastnili 21 různých divadelních a filmových  

představení, besed a výchovných koncertů. Do vyučování byly zařazeny nejrůznější 

výstavy 

a exkurze. Pravidelně se konaly besedy dle výběru vyučujících Čj v Městské 

knihovně 

v Jindřichově Hradci. 

 Ostře sledovaný Hrabal (Muzeum fotografie v JH; 

výstava) – 7. 9. 2007, 9. tř., 6. A (Jaz. s.) 



 Beseda se spisovatelkou Alenou Jeţkovou – 21. 9. 

2007, 5. B 

 Ďáblova bible, beseda se spis. Arnošt. Vašíčkem 

(Týden knihoven) – 1. 10. 2007, 8. A + 9.A 

 Jak Honza ke štěstí přišel (taneční představení) – 

1. 10. 2007, 1. – 3. tř. 

 Knihovnicko-informativní výchova – 9. 11. 2007, 6. 

A (Jazykový seminář) 

 Afričané a tváře světa (Humanist. centrum 

Narovinu; výstava) – 13. 11. 2007, 7. A 

 Auta (filmové představení) – 21. 12. 2007, 1. – 4. 

tř. 

 Maharal (film. představení) – 21. 12. 2007, 5. – 9.tř. 

 Afrika (Muzeum Jindřichohradecka) – 8. 1. 2008, 2. 

– 9. tř. 

 Cesta do pravěku (filmové představení) – 22. 2. 

2008, 1. – 5. tř. 

 Putování tučňáků (filmové přestavení) – 22. 2. 

2008, 6. – 9. tř. 

 Látané příběhy (divadelní představení) – 6. 3. 

2008, 1. A 

 EGO III – zvukové děje (zábavně naučný pořad) – 

6. 3. 2008, 8. a 9. tř. 

 100% Kuba (audiovizuální pořad) – 13. 3. 2008, 6. 

– 9. tř. 

 Vývoj rockové hudby (výchovný koncert), 3. část – 

10. 4. 2008, 8. – 9. tř. 

 Co dovedou loutky (loutkové divadlo) – 16. 4. 2008, 

1. – 6. tř. 

 Afrika, setkání s přestaviteli Narovinu na ZUŠ – 17. 

4. 2008, 7. A 

 Den sokolnictví, Tyršův stadion – 5. 5. 2008, 6. – 9. 

tř. 

 Den zdraví, Střelnice – 21. 5. 2008, 6. – 9. tř. 

 AniFest 2008 (Mezinárodní festival animovaných 

filmů) – 5. 6. 2008, 5. B, 7. A 

 AniFest 2008( MěK v J. Hradci) – 6. 6. 2008, 6. A, 

8. A 

Pro školní rok 2007/2008 připravila p. učitelka G. Illeová „Program podpory zdraví“. 



Hlavním cílem programu, který má být realizován v příštím školním roce, je vést ţáky 

přirozenou cestou efektivně ke zdravému ţivotnímu stylu, tedy ke změně 

stravovacích a pohybových návyků a usilovat o jejich trvalé zakotvení. 

Světová zdravotnická organizace vyhlásila 7. duben Dnem zdraví. Na škole jsme v 

tento den uspořádali projektový den na podporu zdraví a podporu zdravého ţivotního 

stylu vůbec. Výuka neprobíhala tradičním způsobem podle jednotlivých předmětů a v 

kmenových třídách, ale ţáci si volili z pestré nabídky „pracovních dílen“ dle svého 

zájmu. Jednotlivé dílny byly koncipovány tak, aby u ţáků rozvíjely nejen pocit 

odpovědnosti za své zdraví a ochranu zdraví ostatních, ale také tak aby vedly k 

uvědomění si podstaty pojmu zdraví, které kromě sloţky fyzické zahrnuje i sloţku 

psychickou a sociální. Ţáci tak volili mezi nejrůznějšími aktivitami. Radost z pohybu 

provázela ricochet, florball, kuţelky, aerobik i míčové hry. Dále si ţáci procvičili své 

znalosti základů první pomoci. Ve školní kuchyňce připravili pokrmy dle zásad zdravé 

výţivy. Jiní se seznamovali s moţnostmi odpočinku a regenerace sil. Někteří tvořili, 

metodou savování si umělecky dotvořili svá trička, zatímco ostatní vyráběli drobné 

dárkové předměty, např. ubrouskovou technikou dozdobená zrcadla, jejichţ 

prodejem přispějeme na adopci na dálku. Zajímavá byla i prezentace o vývoji 

léčitelství, roli bylinek v medicíně či úloze hygieny. Poslední skupina zvolila tento den 

výšlap přírodou spojený s návštěvou hvězdárny. 

V rámci ochrany ţivotního prostředí pokračovala i v letošním školním roce akce 

„Nakrmte Hliníkoţrouta“. Cílem akce je sběr hliníkového odpadu a zajištění jeho 

následné recyklace. Sbíráme víčka od jogurtů, tvarohu, paštik, plechovky od limonád 

apod. Sběrná nádoba „Hliníkoţrouta školního“ je umístěna ve školní dílně. Za tento 

školní rok jsme sebrali 22 kg hliníku. 

Ţáci 6. roč. ve spolupráci s paní učitelkou G. Illeovou připravovali v pracovních 

činnostech během 1. pololetí pro své spoluţáky výstavu s názvem „Český rok – 

podzim, zima“. Těţištěm byly dekorace provázející zvyky a obyčeje typické pro tato 

období. Základem pro výrobu byly přírodní materiály. Doplněna byla pak výrobky 

ţáků 7. roč., kteří pracovali na výrobě drobných dárků pomocí techniky decoupage a 

smaltovanými šperky ţáků 8. roč. Na jaře proběhla obdobná akce „Velikonoční 

výstava“. 

V rámci nového ŠVP připravila tř. uč. 6. A I. Písařová doposud na naší škole 

ojedinělou akci – spaní ve škole, neboli Toulky s Bílou paní, která se uskutečnila 

30.11. Ţáci ve skupinách vypracovávali zajímavé úkoly. V těchto aktivitách bylo 

vyuţito mezilidských vztahů, včetně skupinové práce. 

Pedagogický dozor kromě třídní učitelky tvořily paní učitelky A Heřmanová a L. 

Hrubá, která celé Toulky mapovala. Vznikla tak výjimečná videoprojekce a 



fotodokumentace. 

Stejná akce se opakovala i pro paralelní třídu L. Hrubé 6. B dne 31. 1. 2008.  

V rámci environmentální výchovy (koordinátor paní učitelka D. Hromádková) se 

podařilo splnit většinu plánovaných úkolů. 

Celoroční aktivity: 

 organizace a účast v soutěţích BiO, účast v 

soutěţi „Obojţivelníci bijí na poplach, aneb Rok ţáby“ 

 výchova dětí k ochraně ţivotního prostředí – „Eko- 

poradna“ (nástěnka, sběr hliníku, ekologická hlídka ţáků 8.A provedla průzkum o 

třídění odpadu na ostatních školách a provedla anketu mezi ţáky naší školy)  

 aktualizace nástěnky týkající se zdravého ţivotního 

stylu (výţiva, civilizační nemoci, léčivky apod.) 

Na naší škole proběhlo několik projektových dnů vztahujících se k EVVO 

Mezi další úspěšné akce patřil projektový den uspořádaný u příleţitosti „Dne Země.“ 

Ţáci plnili úkoly vztahující se k naší planetě, poznávali rostliny a ţivočichy, třídili 

odpad, dozvěděli se některé zajímavosti o našem městě a sebrali odpad na naučné 

stezce kolem rybníku Vajgar. 

Ţáci 9.roč. se zúčastnili projektových dnů, které pořádalo GVN v J. Hradci -„Půda, 

ţivoucí kůţe Země“ a „Voda a já“. 

V rámci protidrogové prevence proběhly na škole následující besedy: 

- v listopadu 2007 se konala beseda 8. tříd s pracovníkem Městské policie J.H. Bc. 

Lubošem Millerem o přestupcích a trestných činech. 

- v dubnu 2008 proběhla beseda 8. tříd s Mgr. Týmalem, pracovníkem Městského 

úřadu v Jindř. Hradci. Beseda byla zaměřena na alkohol, kouření a nebezpečí drog. 

Prostřednictvím schránky důvěry, která je od r. 2002 instalována ve 2. patře budovy, 

VP J. Omastová odpověděla na informačním panelu na dotazy těm dětem, které 

takto chtěly řešit nejasnosti spojené s dospíváním nebo své osobní problémy, o nichţ 

si nedokázaly promluvit s jinou důvěryhodnou osobou. 

VP J. Omastová vyhodnotila anketu identifikující rizikové oblasti v ţivotě ţáků 8. a 9. 

tříd. Výsledky jsou součástí hodnocení efektivity protidrogového programu za školní 

rok 2007/2008. 



Akce zaměřené na podporu zdraví a prevenci patologických jevů: 

 v prosinci 2007 se ţáci 8. tříd zúčastnili soutěţe Cesta mezi paragrafy, 

která se konala v KD Střelnice. Pro jindřichohradecké školy ji připravil Městský úřad 

J. Hradce. V porotě zasedli starosta J. Hradce Karel Matoušek, představitelé 

městské a státní policie, okresního soudu, probační a mediační sluţby, organizace 

Meta aj. Naše druţstvo se umístilo na 4. místě. 

 programy protidrogové prevence pro 6. třídy byly letos pojaty jako akce 

spaní ve škole. 

 7. dubna 2008 proběhl školní Den zdraví. 

 21.5.2008 se téměř všechny třídy zúčastnily Dne zdraví, který 

organizovalo sdruţení Meta na Střelnici v J. Hradci. 

 2.5.2008 se všechny děti školy účastnily Dne Země. 

 30.5.2008 proběhl Den dětí, který byl letos zajištěn tak, ţe starší ţáci 

připravili program soutěţí a úkolů pro mladší ţáky. 

 ve spolupráci s Policií ČR byl 2. stupeň zapojen do programu Malá 

policejní akademie, který probíhal hlavně v předmětu rodinná výchova.  

 na 1. stupni pokračovala pod patronátem Policie ČR akce Ajaxův zápisník. 

Realizace projektu Adopce na dálku. 

Ve spolupráci s humanistickým centrem „Narovinu“ a se ţáky třídy 7.A spolu s třídní 

učitelkou H. Peckovou, kteří reagovali na besedu s keňskými koordinátory Adopce na 

dálku, byla uskutečněna dobrovolná finanční sbírka. Z řad ţáků a zaměstnanců školy 

bylo vybráno 12 580 Kč. Byl adoptován 14-ti letý keňský sirotek Francis Mutua 

Mwangangi. Chlapec můţe díky naší pomoci chodit po dobu 1 roku do školy, obdrţí 

školní uniformu, učebnice, školní pomůcky a 1 teplé jídlo denně. K zajištění těchto 

potřeb stačí poslat 7 200 Kč. Zbylá částka byla uloţena na účet SRPDŠ a bude 

pouţita na financování příštího školního roku. 

S výjimkou jedné třídy byli všichni ţáci školy na školním výletě. Ţáci 8.a 9. tříd 

absolvovali v průběhu školního roku několik exkurzí. 

Ţáci 7.a 8. tříd absolvovali lyţařský výcvik v Krkonoších na Benecku. Ţáci 1. – 4. tříd 

procházejí v průběhu roku plaveckým výcvikem v místním plaveckém bazénu.  

 Řízení školy 

Dlouhodobé i krátkodobé cíle vzdělávacího programu upřesňuje vedení školy v 

ročních a měsíčních plánech školy. Plánované termíny jsou vedením školy 

sledovány, úkoly průběţně vyhodnocovány. Při organizování pracovních porad je 

snaha o co nejoptimálnější stav z hlediska četnosti, věcnosti a obsahu. Vedení školy 



adresně deleguje kompetence na jednotlivé pracovníky a vytváří tak prostor pro jejich 

uplatnění (důraz na kontakt a zpětné informace). Pro hodnocení pracovníků je 

zpracován systém kontroly a kritéria hodnocení. 

Vedení školy dává větší prostor ale i zodpovědnost poradním, metodickým a 

odborným orgánům školy. Předmětové komise a metodická sdruţení na škole 

zajišťují ve spolupráci s vedením školy velkou část problémových úkolů školy.  

Vedení školy zajišťuje, aby podíl školy na kladném ovlivňování a utváření osobnosti 

ţáka byl co největší. Ţivot školy se řídí řádem, který vytváří podmínky pro dobrý 

vztah mezi učiteli a ţáky, posiluje mravní hodnoty, humanistické a demokratické 

tradice, úctu k člověku. Ţáci jsou vedeni k dobrovolné kázni znalostí pravidel 

vzájemných vztahů (TU a uč. Ov, Rv). Prevence závadových jevů je pravidelně 

hodnocena a průběţně jsou přijímána účinná opatření k nápravě.  

Škola vytváří podmínky pro upevňování sounáleţitosti (hrdost na svou školu) a 

podporuje ji organizováním výše uvedených společenských akcí. 

Škola podporuje rozvíjení estetických potřeb ţáků tvořivými aktivitami, estetizací 

prostředí (grafické projevy na stěnách chodeb ve všech poschodích) a 

zprostředkováním styku s ţivou kulturou (výstavy, koncerty, divadla, literární besedy 

v knihovně, soutěţe). Pěvecký soubor školy pod vedení p. učitelky Písařové má 

dlouholetou tradici a reprezentuje školu při různých kulturních akcích.  

Důleţitou součástí školy je dětský tábor v Albeři pod hrází rybníka Osika u Nové 

Bystřice, který je pod správou SRPDŠ. Od roku 1959, kdy tábor vznikl, zajišťují 

údrţbu tábora kaţdoročně rodiče ţáků a učitelé školy ve svém volném čase. Učitelé 

školy se navíc podílejí na zajištění rekreace našich ţáků, kteří zde tradičně stráví 

kaţdé léto část prázdnin. 

o Zeměpisná olympiáda 

o Biologická olympiáda 

o Dějepisná olympiáda 

Mladý módní návrhář – výtvarná soutěž SOU oděvní Třeboň 

Matematická olympiáda 

Olympiáda v českém jazyce 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Olympiáda v německém jazyce 


