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1. Výchovně vzdělávací program školy 

Ve školním roce 2008/2009 se v prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku 

vyučovalo podle nových osnov Školního vzdělávacího programu. Ve zbývajících 

ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola v novém 

Školním vzdělávacím programu zásadně mění svou orientaci. Ustupujeme od tříd 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej a zaměřujeme se 

na informatiku a výpočetní techniku. 

Zavedené volitelné předměty v 6. roč. – ŠVP 

Aplikovaná informatika 

Jazykový seminář Čj 

Sport a hry 

Zavedené volitelné předměty v 7. roč. – ŠVP 

Cizí jazyk – Nj 

Praktika z přírodovědných předmětů 

Literatura hrou 

Aplikovaná informatika 

Sportovní výchova 

Sborový zpěv ( 7. + 8. +9. roč.) 

Zavedené volitelné předměty v 8. roč. – ZŠ 
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Informatika 

Sborový zpěv ( 7. + 8. + 9. roč.) 

Zavedené volitelné předměty v 9. roč. – ZŠ 

Informatika 

Sborový zpěv ( 7. + 8. + 9. roč.) 

Sportovní výchova 

Matematika na počítači ( 1. sk. ) 

Matematika na počítači ( 2. sk. ) 

Matematika na počítači ( 3. sk. ) 

Ţáci měli moţnost chodit na dyslektické čtení ( 4 skupiny ). 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 a 

krouţky zřizované v rámci ŠD. Ve 2. pololetí pracoval fotokrouţek, který měl 8 členů. 

Ţáci se učili zpracovávat digitální fotografii ve volně přístupných programech. 

V příštím školním roce chceme uspořádat výstavu našich prací a fotografickou 

soutěţ. 

Ve škole byla snaha co nejvíce vyuţívat obě počítačové učebny. Kromě hodin 

informatiky, otevřených v rámci volitelných předmětů a pracovních činností, měli ţáci 

moţnost vyuţívat připojení počítačů na Internet i v době mimo vyučování. Nové 

výkonnější počítače dávají moţnost vyuţití nových programů v ostatních 

předmětech, hlavně pak v hodinách cizích jazyků. 

2. 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 a hřiště. Školní 

druţina vyuţívá pro svou činnost samostatné místnosti v přízemí školy. V souvislosti 

s výstavbou nové školní jídelny, která má být funkční od nového školního roku, byly 

školní druţiny přesunuty do prvního poschodí 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,  

tiskárnami a kvalitními dataprojektory. Moţnosti vyuţití výpočetní techniky zvyšuje 

připojení školy na Internet jednou vyhrazenou bezdrátovou datovou linkou o celkové 

přenosové rychlosti 1,5 Mbps. Vybavení učitelských kabinetů počítači připojenými na 

internet výrazně zlepšilo komunikaci po školní síti. Zvýšit názornost a tím i účinnost 

vzdělávání pomáhají i tři interaktivní tabule s dataprojektory a ozvučením instalované 

v odborných učebnách. 

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. 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. 2008 byly na škole realizovány tyto opravy a invest ice: 

- malování a natírání 

- regulace topení termostatickými ventily na radiátorech 

- rekonstrukce učitelských WC v prvním poschodí 

Na r. 2009 byly na základě poţadavků školy schváleny prostředky na tyto akce:  

- malování a natírání 

- vestavba školní výdejny jídel 

- demolice stávající jídelny včetně izolace školní budovy proti zemní vlhkosti, 

vybudování 



dešťové kanalizace, úprava východu z budovy a úprava pozemku 

- oprava šaten v suterénu budovy 

- úprava bývalé zubní ordinace na kabinet 

- oprava strojovny dílen – střecha a okapy 

3. Organizace školy 

Třída Třídní učitel Učební program Počet ţáků Hoši Dívky 
1.A Pavlíčková Jana RVP ZV 27 16 11 
2.A Gebrová Marta RVP ZV 26 16 10 

3.A Dalíková Helena ZŠ 22 10 12 
4.A Krajícová Hana ZŠ 26 15 11 
5.A Heřmanová Alena ZŠ 28 10 18 

I.stupeň 
  

129 67 62 
6.A Rusová Hana RVP ZV 20 12 8 
6.B Kadlecová Jiřina RVP ZV 20 11 9 

7.A Písařová Ivana RVP ZV 23 9 14 
7.B Hrubá Lenka RVP ZV 22 16 6 
8.A Pecková Hana ZŠ 19 8 11 

9.A Jelínková Lenka ZŠ 22 11 11 
9.B Illeová Gabriela ZŠ 20 14 6 
II.stupeň 

  

146 81 65 

Celkem 
  

275 148 127 
1.ŠD Kudličková Karolina 3.A,5.A,6.A,7.A 29 15 14 
2.ŠD Horalová Iva 1.A,4.A 33 20 13 

3.ŠD Vicanová Ivana 2.A,5.A 30 18 12 
Celkem 

  
92 53 39 

Bez třídnictví: Omastová Jana – VP, Chrstošová Miroslava – ICT, 

  
 

Hromádková Dana, Chmelíková Ivana 
   Vedení školy: Nechvátal Petr – ŘŠ, Brabec Josef – ZŘ 
   Sekretářka školy: Kocarová Jaroslava 

   Školník, topič: Kadlec Jiří 
    Uklizečky: Berková Hana, Fürstová Miluše, Koblíţková Růţena, Medková Olga 

Vedoucí školní jídelny: Duchoňová Jana 
   Kuchařka: Nováková Eva 

    Pomocná kuchařka: Nosálová Eva, Lexová Iva 
   

4. 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. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 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. 

V letošním školním roce zahájila dvouleté studium školních metodiků prevence 

v Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice p. učitelka Illeová. 

Absolvování běţných seminářů a školení bude realizováno v souladu s průběţnou 

nabídkou. 

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 

2008/2009 

Jméno                         Název školení                                                Školící instituce 

J. Omastová              Školní nekázeň                                              Mgr. Veselá 

Kladno 

L. Hrubá                     Muzeum fotografie – Rád fotíš?              NMF J. Hradec 

M. Chrstošová          Muzeum fotografie – Rád fotíš?              NMF J. Hradec 

L. Hrubá                     Muzeum fotografie – Rád fotíš? – II. díl    NMF J. Hradec 

M. Chrstošová          Muzeum fotografie – Rád fotíš? – II. díl    NMF J. Hradec 

L. Hrubá                      ISL – Aj                                                               ISL 

L. Jelínková               ISL – Aj                                                               ISL 

L. Hrubá                      Bakaláři                                                               KÚ 

Č.Budějovice 

M. Chrstošová           Bakaláři                                                             KÚ Č.Budějovice 

J. Omastová               Respektovat a být respektován               ZVaS Č.Budějovice 

H. Dalíková                 Speaking – Aj                                                Oxford Univ. Press 

J. Pavlíčková             SPU a jejich reedukace                               ZVaS Č.Budějovice 

J. Pavlíčková             Činnostní učení – předslab. období      Tvoř. škola Brno 

D. Hromádková         Podzimní dny EVVO                                        KÚ Č.Budějovice 



H. Krajícová               SPU a jejich reedukace                                ZVaS Č.Budějovice 

H. Rusová                  Odb. způsobilost v elektrotech.                    Herold,Strachota 

J.Hradec 

G. Illeová                   Odb. způsobilost v elektrotech.                     Herold,Strachota 

J.Hradec 

J. Kadlec                    Odb. způsobilost v elektrotech.                     Herold,Strachota 

J.Hradec 

M. Chrstošová           Odb. způsobilost v elektrotech.                     Herold,Strachota 

J.Hradec 

D. Hromádková         Analýza stavu EVVO na školách                  SSEV Pavučina 

L. Hrubá                     Seminář pro příjemce podpory – Projekt       KÚ Č.Budějovice 

M. Chrstošová              Seminář pro příjemce podpory – Projekt       KÚ Č.Budějovice 

J. Brabec                   Coaching pro říd. prac. ve školství                ZVaS Č.Budějovice 

J. Brabec                     Těl. vých. hravě                                             AŠSK J.Hradec 

G. Illeová                   Vzděl. kurz soc. neţád. jevů pro ŠMP          PPP Č.Budějovice 

H. Rusová                  Další vzděl. ve fyzice                                    JčU Č.Budějovice 

H. Rusová                  Další vzděl. ve fyzice                                    JčU 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 

Dalíková Helena                     uč. 1. st.                          1,00                 1. st. + Vv, Aj 

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 

Vicanová Ivana                       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               0,31 

5. Stav výchovy a vzdělání 

Statistické údaje 

– 1. pololetí 2. pololetí 

– 1. st. 2. st. celkem 1. st. 2. st. celkem 

ţáků celkem 125 147 272 123 144 267 

prospěli s vyzn. 79 31 110 72 26 98 

prospěli 40 99 139 48 115 163 

neprospěli 4 15 19 3 3 6 

průměr třídy 1,42 2,03 1,83 1,49 2,04 1,86 

2. st. z chování 1 4 5 1 6 7 

3. st. z chování 0 1 1 0 2 2 

Výsledky soutěží a olympiád  

Škola se úspěšně prezentuje v celém spektru soutěţí a olympiád organizovaných 

centrálně i z regionu, s cílem uplatnit získané znalosti a dovednosti v konfrontaci s 

praxí. 

Soutěţ hlídek mladých zdravotníků 

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

4.m. v krajské soutěţi škol – ţáci 1.st. 

Dopravní soutěţ 

6.m. v okresní soutěţi školních druţstev I. kat. 

3.m. v okresní soutěţi školních druţstev II. kat. 

Jihočeský zvonek 

Stříbrné pásmo v okresním kole v I. kat. sólo – K. Bajerová 5.A 



Bronzové pásmo v okresním kole v II. kat. sólo – K. Štanglová 7.A 

Zlaté pásmo v okresním kole v II. kat. trio – L. Arnoštová 3.A, K. Bajerová 5.A, 

P.Blaţek 7.A 

postup do kraj. kola 

Stříbrné pásmo v okresním kole ve IV. kat. sólo – K. Burzová 9.B 

Bronzové pásmo v okresním kole ve IV. kat. sólo – M  Deutschová 9.A 

Bronzové pásmo v krajském kole v II. kat. trio –  L. Arnoštová 3.A, K. Bajerová 5.A, 

P.Blaţek 7.A 

Mladý módní návrhář – výtvarná soutěţ SOU oděvní Třeboň 

1.m. v kat. ml. ţáci – L. Hrubá 7.A – maškarní ples 

2.m. v kat. st. ţáci – M. Kliková 8.A – maškarní ples 

7 zvláštních ocenění 

Matematická olympiáda 

2.m. v okresním kole kat. Z5 – K. Bajerová 5.A 

3.m. v okresním kole kat. Z5 – I. Korandová 5.A 

5.m. v okresním kole kat. Z6 – D. Rejtharová 6.B 

5. a 12.m. v okresním kole kat. Z9 – K. Hořejší 9.A, v. Jirsa 9.B 

Olympiáda v českém jazyce 

9.m. v okresním kole kat. 9. tříd – M. Babická 9.A 

Olympiáda v anglickém jazyce 

1.m. v okresním kole kat. II.A – K. Hořejší 9.A – postup do krajského kola 

6.m. v krajském kole kat. II.A – K. Hořejší 9.A 

Olympiáda v německém jazyce 



8.m. v okresním kole kat. I.A – D. Slabá 7.B 

Zeměpisná olympiáda 

9.m. v okresním kole kat. A – T. Balgová 6.B 

11.m. v okresním kole kat. B – L. Michal 7.B 

9.m. v okresním kole kat. C – K. Hořejší 9.A 

Biologická olympiáda 

6.m. v okresním kole kat. C – M. Kliková 8.A 

8. a 12.m. v okresním kole kat. D – T. Tesařová 7.A, S. Balgová 7.A 

Rybářská olympiáda – SOŠ Vodňany 

1.m. -  J. Koudelka 7.A 

2.m. – M. Hanzal 7.B 

3.m. – V. Švíka 7.B 

Dějepisná olympiáda 

15. a 20.m. v okresním kole – M. Kliková 8.A, M. Babická 9.A 

Fyzikální olympiáda 

1. a 9.m. v okresním kole – K. Hořejší 9.A, M. Babická 9.A 

Chemická olympiáda 

5.m.v okresním kole – K. Hořejší 9.A 

Cesta mezi paragrafy 2008 

Diplom za 1. místo od Města Jindřichův Hradec – M. Hamrová, M. Kliková, M. 

Dohnal, V. Čekal, D. Košťál – všichni 8.A 

Ocenění ve výtvarné částí soutěţe – P.Janeček, V. Švíka, K. Švihálek – 7.B 

Literární soutěţ Boj se šikanou 



Ocenění  – M. Hamrová 8.A 

Výtvarné soutěže 

Festart 2008  

1., 2., 3.m. – fotografie – L. Hrubá 7.A 

2.m. – grafika – D. Picka 7.B 

3.m. – poezie – M. Kliková 8.A 

Mé toulky za zvěří – celostátní výtvarná soutěţ 

5.m. v kat. 9-12 let – T. Balgová 6.B 

V Zemi Já – Alšova jihočeská galerie 

Certifikát za výtvarné a literární práce dodané do projektu 

Účast v projektu Dny bez aut 

Jak vypadá knihoţrout, Svět babiček a dědečků 

Sportovní soutěže 

Soutěţ ZŠ v hokejbale – Hokejbal proti drogám 

1.m. v okresní soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd – postup do krajské soutěţe 

1.m. v okresní soutěţi škol v kat. 6. – 7. tříd – postup do krajské soutěţe 

1.m. v okresní soutěţi škol v kat. 8. – 9. tříd – postup do krajské soutěţe 

1.m. v krajské soutěţi škol v kat. 4. – 5. tříd – postup do republikového finále 

1.m. v krajské soutěţi škol v kat. 6. – 7. tříd – postup do republikového finále 

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

Republikového finále se druţstva z provozních a finančních důvodů nezúčastnila 

Mc Donalds Cup 

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



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

Florbal 

1.m. v okresní soutěţi škol – hoši – postup do krajské soutěţe 

2.m. v krajské soutěţi škol – hoši 

5.m. v okresní soutěţi škol – dívky 

Basketbal 

2.m. v okresní soutěţi škol – hoši 

Memoriál Karla Sedláře – basketbal 

1.m. v okresní soutěţi škol – hoši 

nejproduktivnější hráč soutěţe – K. Hořejší 9.A 

Vybíjená – 1.stupeň 

2.m. v okresní soutěţi škol – ml. ţáci 

4.m. v okresní soutěţi škol – st. ţáci 

Přespolní běh 

6.m. v okresní soutěţi škol – st. ţákyně 

10.m. v okresní soutěţi škol – ml. ţáci 

11.m. v okresní soutěţi škol – st.ţáci 

Atletický čtyřboj 

6.m. v okresní soutěţi škol – ml. ţáci 

8.m. v okresní soutěţi škol – ml. ţákyně 

Pohár rozhlasu 

9.m. v okresní soutěţi škol – mladší ţáci 

10.m. v okresní soutěţi škol – st.ţáci 



11.m. v okresní soutěţi škol – mladší ţákyně 

10.m. v okresní soutěţi škol – st.ţáci 

Stolní tenis 

4.m. v okresní soutěţi škol – st. ţákyně 

8.m. v okresní soutěţi škol – ml. ţáci 

8.m. v okresní soutěţi škol – st. ţáci 

Soutěže organizované školou – bez moţnosti postupu do okresu 

Matematické soutěţe Pythagoriáda a Klokan pro ţáky 5. – 9. tříd 

Soutěţ v psaní na klávesnici všemi deseti – příprava na soutěţ vyhlašovanou OA J. 

Hradec 

Soutěţ o nejkrásnější velikonoční vajíčko – 55 účastníků 

Turnaj ve vybíjené a přehazované pro ţáky 1. – 5. tříd 

Turnaj v malé kopané – „Dvorní kopaná― 

Vánoční hokejový turnaj ŘŠ 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

42 ţáků 9. tříd, z toho 17 dívek, 25 chlapců, se při přijímacím řízení ve školním roce 

2008/2009 umístilo takto: 

36 ţáků, tj. 86%, bylo přijato na střední školy s maturitou, z toho 4 na gymnázia.6 

ţáků, tj. 14%, bylo přijato na tříleté učební obory při středních odborných učilištích 

Z 5. tříd byli ke studiu na osmileté gymnázium v Jindřichově Hradci přijati 3 ţáci. 

1 ţák 8. třídy byl přijat na střední odborné učiliště. 

Školní družina 

Na škole pracovala 3. oddělení školní druţiny průměrně s 33 ţáky 1.-7. tříd. Pracovní 

kolektiv tvoří vedoucí vychovatelka Iva Horalová, p. vychovatelka Karolina Kudličková 

a nově nastoupila na školu p. vychovatelka Ivana Vicanová. 



Podle školního vzdělávacího plánu 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. 

V měsíci květnu se školní druţina z důvodu výstavby školní jídelny přestěhovala 

z přízemí do tříd v 1.patře školy. Kaţdé oddělení má opět své prostory a sociální 

zařízení vyuţívá školní druţina společně s prvním stupněm. 

Při školní druţině pracovaly krouţky : výtvarný p. vych. Kudličková                  18 dětí 

počítačový p. vych. Kudličková              16 dětí 

sportovní p. vych. Vicanová                    20 dětí 

počítačový p. vych. Vicanová                 23 dětí 

V rámci výtvarného krouţku navštívily děti  Státní archiv v našem zámku, kde 

besedovaly o historii Jindřichova Hradce s pí. Novákovou. 

Pravidelně jsme kaţdý měsíc shlédly filmové představení pro děti v kině. 

Navštívili jsme výstavy: Vánoční výstava ve škole – práce ţáků 

Vánoční výstava a Velikonoční výstava v Baráčnické rychtě 

Krýzovy jesličky 

Betlémy 

Práce ţáků ZUŠ 

Ţáci se zapojili do výtvarné soutěţe KLAUN, kterou organizovala redakce časopisu 

Sluníčko. 

Při Mikulášské besídce a oslavě MDD byli ţáci obdarováni cukrovinkami. Do 

jednotlivých oddělení p. vychovatelky zakoupily společenské hry, hračky a sportovní 

vybavení. 

Všechna oddělení školní druţiny se zúčastnila akce „Den otevřených dveří v DDM―. 

Ve svém volném čase se všechny p. vychovatelky podílely na stěhování druţin. Jiţ 

tradičně vytvářely dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky – háčkované sněhuláky. Paní 

vychovatelky Horalová a Vicanová se aktivně podílely na projektovém dnu „Afrika―.  



6. Další aktivity školy 

Naše škola pracuje na projektu “Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“, 

financovaného z evropských strukturálních fondů v rámci OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt vytvořily vyučující J. Omastová, M. Chrstošová a L. 

Hrubá. Projekt byl schválen a plně běţí od začátku měsíce února. Je zaměřen na 

inovaci ŠVP a propracování průřezových témat. Zaměřen je na tři kulturně historická 

období (renesance, baroko a secese) a jejich průběh v Jindřichově Hradci. V rámci 

projektu dojde k prohloubení spolupráce mezi předměty český jazyk, dějepis, 

výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika, občanská výchova a anglický jazyk. 

Práce na projektu je zaloţena na projektové práci a práci skupin ţáků, které jsou ve 

všech předmětech neměnné. Vzniknou výukové prezentace na dané téma, práce 

v programu Word, fotografická dokumentace památek města, nástěnné výukové 

tabule, repliky historických kostýmů pro potřeby výuky dějepisu. Dále ţáci vytvoří 

slovník historických pojmů daného období (i v elektronické podobě). Do projektu byli 

v letošním školním roce zapojeni ţáci 7. ročníků. Ţáci 9. ročníků se na projektu 

podíleli svou prací zejména v hodinách informatiky, kde dokončovali a upravovali 

vzniklé prezentace, podíleli se na úpravách digitálních fotografií a budou se podílet 

na šití historických kostýmů (repliky na panenky). Projekt je tříletý a škole přinese 

509 901 Kč, které budou pouţity na zakoupení dalšího počítačového vybavení školy, 

digitálních fotoaparátů pro potřeby výuky a na odměny vyučujícím zapojených do 

projektu. 

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. Za dlouholetou práci pro hnutí Stonoţka byla naše škola 

nominovaná na udělení ceny Ď. Ceny převzaly organizátorky projektu p. učitelky l. 

Hrubá a I. Chmelíková. 

V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci v eTwinningu s dalšími evropskými 

školami. Spolupracujeme na společném projektu s polskou školou v Chorzwe a 

italskou školou v Torre del Greco. Zájem o spolupráci projevila ještě bulharská a 

norská škola. Náš společný projekt opět obdrţel certifikát  mezinárodního střediska 

eTwinningu. Do spolupráce jsme při výuce Aj zapojily třídy 5.A, 6.A a 7.B. Na 

projektu pracuje p. učitelka L. Hrubá. 

Školu reprezentovaly dva dětské pěvecké soubory – přípravný dětský sbor  

Novadomáček ( sloţený  z  ţáků 3. aţ 6. tříd ) a pěvecký sbor Nova Domus 



(sestavený z ţáků 7. – 9. tříd), které vede p. učitelka Ivana Písařová. Oba pěvecké 

sbory měly  6  veřejných vystoupení a 1 vystoupení v komorním sloţení sboru: 

2. 10. a 6. 10. 2008 – vystoupení na domácí půdě s operkami   Zdeňka  Svěráka a 

Jaroslava 

Uhlíře Karkulka a Budulínek pro MŠ Plavsko, Hospříz, Stříţovice a MŠ v Růţové ul. 

4. 12. 2008 – Chvála zpěvu – adventní koncert  v  kostele  sv.  Jana  Křtitele 

9. 12. 2008 – vystoupení pro Ústav sociální péče v České ul. v J. Hradci, s kterým 

naše škola 

jako jediná ze ZŠ Jindřichova Hradce a okolí dlouhodobě spolupracuje 

7.  4. 2009 – Velikonoční benefiční koncert pro Rosku v kapli sv. Maří Magdaleny 

Naše pěvecké sbory svým vystoupením na tomto charitativním koncertě pomohly 

nemocným lidem s roztroušenou sklerózou a přispěly tak k vybrání finanční částky, 

která bude pouţita na rekondiční pobyt v Mačkově u Blatné. 

14. 5. 2009 –  vystoupili  vybraní ţáci na zahájení výstavy Svět panenek v Muzeu J. 

Hradce 

18. 6. 2009 – Chvála zpěvu – koncert ke Dni hudby v kostele sv. Jana Křtitele 

Naše sbory téţ dlouhodobě spolupracují nejenom s profesionálními umělci, ale i s 

regionálními pěveckými sbory. Zajímavou akcí bylo v rámci ŠVP i první spaní ve 

škole s oběma pěveckými sbory a téma nemohlo být  jiné  neţ  Umění  očima dětí.  

Jednalo se nejen o činnosti  hudební,  ale i výtvarné. Tato akce se uskutečnila  4. 12. 

2008. 

Ve školním roce  2008/2009 se ţáci naší školy zúčastnili 16ti různých aktivit v rámci 

systému Mládež a kultura. Jednalo se o divadelní a filmová představení, výchovné 

koncerty, besedy zaměřené hlavně k projektu EU „Zaostřeno na historii a Jindřichův 

Hradec― a další výchovné pořady týkající se např. prevence drog a drogové závislosti 

apod. 

25.   9. 2008 -  výchovný koncert IYASA Spirit of Africa, 1.a 2.st. 

29.   9. 2008 -  divadelní představení The Brave v rámci Mezinárodního divadelního a 

tanečního festivalu pro děti a mládeţ – SZENE BUNTE WÄHNE, 1.A 



21. 10. 2008 –  klavírní koncert Sergeje Perepeliatnyka, 1.a 2.st. 

20. 11. 2008 –  Projektový den Afrika 2008 

19. 12. 2008 –  filmové představení: 1.st. – Kung Fu , 2.st. – Narnie 

17.   3. 2009 –  Renesance /seminář k projektu EU v Městské knihovně v J. Hradci/, 

7.A 

19.   3. 2009 –  Adolf Dudek ilustrátor /beseda/, 3.A 

14.   4. 2009 –  Renesanční tance /taneční skupina Calyculus/, 7.A,7.B 

16.   4. 2009 –  Indie – královna Orientu /Agentura Media Pro Náchod/ – zeměpisný 

audiovizuální pořad, 6. – 9. tř. 

21.   4. 2009 –  koncert ţáků ZUŠ J. Hradec, 1.st. 

11.   5. 2009 –  Afganistán – přednáška, 9.A, 9.B 

28.   5. 2009 –  Beseda o alkoholu, kouření a nebezpečí drog, 9.A 

4.   6. 2009 –  Beseda o alkoholu, kouření a nebezpečí drog, 9.B 

8.   6. 2009 –  Beseda o alkoholu, kouření a nebezpečí drog, 8.A 

9.   6. 2009 –  Den otevřených dveří ve starobylém archivu, 7.A, 9.A 

12.   6. 2009 –  Vývoj tištěné knihy a péče o staré tisky /přednáška/, 7.A, 8.A 

Pravidelně jako kaţdý školní rok se uskutečnily literární besedy v Městské knihovně 

v Jindřichově Hradci a individuálně exkurze dle výběru jednotlivých učitelů a 

výukových předmětů v rámci ŠVP. 

I v tomto školním roce pokračoval v naší škole projekt „Adopce na dálku“. Do 

projektu jsou pod vedením p. učitelky H. Peckové zapojeni ţáci 1. i 2. stupně. Díky 

finanční podpoře rodičů ţáků se podařilo získat potřebnou částku 7 200,- Kč na 

zaplacení druhého školního roku našeho adoptovaného chlapce z Keni. Francisi 

Mutua Mwangangimu je nyní 14 let a díky nám navštěvuje 6. třídu. Anglickou 

komunikaci s Francisem zajišťují ţáci 7.- 9. tříd pod vedením p.učitelky L. Hrubé a L. 

Jelínkové. Všichni ţáci školy takto nenásilnou formou získávají nové poznatky o 

současném multikulturním světě, ověřují si uţitečnost znalosti cizího jazyka a 



především si upevňují antirasistické postoje, smysl pro přátelství, solidaritu a pomoc 

potřebným. 

Na pomoc tělesně postiţeným dětem a mladým lidem se získaným handicapem je 

zaměřen náš nový projekt s názvem „Píšťalka“. Naše škola v něm spolupracuje 

s praţským občanským sdruţením Píšťalka. Dobrovolným peněţním příspěvkem 

ţáci přispěli na pořízení elektrického invalidního vozíku pro malou Rozárku 

Mošovskou. Projekt v nich rozvíjí solidaritu s ostatními dětmi, které třeba při 

autonehodě přišly o to nejcennější – zdraví. 

Dne 20. 11. 2008 se na naší škole konalo pro ţáky  všech tříd netradiční  vyučování. 

Celý  den byl zasvěcen  Africe  a byl  vzpomínkou na našeho  adoptivního  

černouška  Francise  Mutua  Mwangangiho.  Akce, kterou  připravily p. učitelky Ivana  

Písařová  a Hana Pecková, byla  nazvána Projektový den  Afrika  2008. 

Organizačně se na všech činnostech podílel celý pedagogický sbor  a odměnou  pro 

všechny  děti  bylo vystoupení  souboru bubeníků  Hakuna  Matata. 

Projektový den byl  zakončen  Dnem otevřených  dveří pro rodiče, kteří  si mohli 

prohlédnout nejenom  ţákovské  práce vytvořené během dopoledne, ale 

prohlédnout  si  celou  školu – její prostory, třídy, vybavení. Inspirativní  odpoledne  

bylo  zvláště pro  rodiče  budoucích  „prvňáčků―. 

19. května proběhl projektový Den zdraví, který měl ţákům ukázat, ţe pojem zdraví, 

je mnohem širší a pestřejší neţ pouhopouhá přítomnost či absence nemoci či zdravá 

výţiva. V rámci soutěţe týmu jednotlivých tříd navštívili ţáci několik stanovišť- 

workshopů s problematikou první pomoci, dopravní výchovy, duševního zdraví a 

relaxace, moţnostmi trávení volného času teenagerů, poznáním smyslového 

vnímání. 

Ţáci si mohli mimo jiné prakticky vyzkoušet poskytování první pomoci při ţivot 

ohroţujících zraněních. Praktickou ukázku předvedli studenti Střední zdravotní školy 

z  J. Hradce. Organizačně připravila celý projektový den p. učitelka G. Illeová.  

Školní koordinátor environmentální výchovy je p. učitelka Dana Hromádková.  

Aktivity školy v rámci environmentální výchovy:  

Organizace a účast v soutěţích BiO, účast v 1.kole „Rybářské olympiády― pořádané 

SOŠ rybářskou ve Vodňanech. 

Výchova dětí k ochraně ţivotního prostředí – „Eko- poradna―, pokračování ve sběru 

hliníku, aktualizace nástěnky týkající se zdravého ţivotního stylu (výţiva, civilizační 

nemoci, léčivky apod.) 



Během školního roku se uskutečnily dvě besedy se ţáky 8. a 9. roč. na téma: „Voda 

v krajině, opatření proti povodním― a „Význam vody na Zemi―  pořádané vyučujícími 

ze SOŠ z Třeboně. 

Na naší škole proběhlo několik projektových dnů vztahujících se k EVVO. Kromě jiţ 

uváděných projektů Den zdraví a Afrika 2009 byl u příleţitosti Dne Země otevřen 

projektový den  s názvem „Sedm barev duhy“. Ţáci nejdříve plnili úkoly vztahující 

se k naší planetě, poznávali rostliny a ţivočichy, třídili odpad, dozvěděli se některé 

zajímavosti o Zemi . Poté šli ţáci 5. – 7. roč. do přírody v okolí našeho města, kde 

měli za úkol vyfotografovat, co se jim v přírodě líbí a co ne. Starší ţáci 8. a 9. roč. šli 

na exkurzi do Čistírny odpadních vod v J. Hradci. 

Ţáci 9. roč. se zúčastnili  exkurze v jaderné elektrárně Temelín. 

Školní koordinátor EVVO se zúčastnil průzkumu pro účely Analýzy stavu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, kterou pro MŠMT provádělo 

hnutí Pavučina. 

V rámci ochrany ţivotního prostředí pokračovala pod vedením p. učitelky G. Illeové  i 

v letošním školním roce akce „Nakrmte Hliníkožrouta“. 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. V tomto školním roce jsme sebrali zhruba kolem 24 kg 

hliníku. 

Na 4. prosince, na zahájení Adventu na naší škole, připravila p. učitelka G. Illeová se 

ţáky 2. stupně v hodinách praktických činností výrobky pro Vánoční výstavu, která 

byla instalována v suterénu školy, aby ji mohli shlédnout i rodiče. 

V rámci protidrogové prevence proběhly na škole následující besedy: 

- plánovanou besedu s příslušníkem policie mluvčí policie  odřekla; 

- v květnu a v červnu (28.5.  v  9.A, ,4.6.  v  9.B, 8.6.  v 8.A) proběhly besedy s Mgr. 

Týmalem, pracovníkem Městského úřadu v Jindřichově Hradci. Besedy byly 

zaměřeny na alkohol, kouření a nebezpečí drog; 

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

odpověděla VP J. Omastová na informačním panelu vedle učebny fyziky – chemie 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 vyhodnotila anketu identifikující rizikové oblasti v ţivotě ţáků 8. a 9. tříd. Výsledky 

jsou součástí hodnocení efektivity protidrogového programu za školní rok 

2008//2009. 

Rodiče na třídních schůzkách 20.4.2009 obdrţeli informační letáky o nebezpečí 

cigaret, alkoholu a jiných drog a o příznacích, které mohou pozorovat, pokud je jejich 

dítě šikanováno i o způsobech, jak na tuto  situaci reagovat. Letáky vypracovala VP 

J. Omastová. 

Akce zaměřené na podporu zdraví a prevenci patologických jevů: 

- V prosinci 2008 ţáci 8.A zvítězili v soutěţi 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, v literární části této soutěţe 

obsadila M. Hamrová 4. místo. 

- Program protidrogové prevence byl letos pojatý jako akce spaní ve škole, tentokrát 

pro výběr dětí, které jsou spojeny zájmem o sborový zpěv. Akci organizovaly p. 

učitelka I. Písařová, G. Illeová a A. Heřmanová  4. 12.2008. 

- 6. května 2009 proběhl školní Den zdraví, letos celý program zorganizovala a 

připravila p. učitelka G. Illeová, která do přípravy zapojila ţáky 9. tříd tak, aby 

realizovali zábavné úkoly pro mladší ţáky 2. stupně. 

- Z důvodu silničních úprav před budovou naší školy jsme se letos neúčastnili Dne 

zdraví, který organizovala Meta na Střelnici. 

-  22. dubna 2009 se všechny děti školy účastnily Dne Země, který připravila p.  

učitelka D. Hromádková. 

- 1. června 2009  proběhl Den dětí, který byl letos zajištěn tak, ţe starší ţáci připravili 

program soutěţí a úkolů pro mladší ţáky. Organizačně zajistila p.učitelka 

L.Jelínková. 

- 1. stupeň se 1. června účastnil programu v jindřichohradeckých kasárnách. 

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

akademie, který probíhal hlavně v předmětu rodinná výchova u p. učitelky Illeové. 

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



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. 

 


