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Základní škola Soběslav, tř.  Dr. Edvarda Beneše 50  
Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav      IČO: 00582841 

  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 

  

  

A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

  

1.        Základní údaje o škole 
  

Název školy               :           Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50/II 

Sídlo školy                 :           Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 

Zřizovatel školy        :           Město Soběslav, nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav 

Právní forma  :           Příspěvková organizace  

IČO                            :           00582841 

Ředitel školy             :           Mgr. Vlastimil Říha 

Kontakt                     :           tel/fax: 381 521 223, 381 524 015 

e-mail: skola@zs-ebeso.cz,  webové stránky: www.zs-ebeso.cz 

Datum zařazení do sítě škol :          26. 2. 1996 se změnami k 15. 2. 1998, 1. 5. 2000, 1. 1. 2001 

a 1. 1. 2004 

Základní údaje o součástech:         ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina a školní jídelna 

Kapacita školy                      :          Základní škola            -    640 žáků  

                                                           Školní družina  -    250 žáků 

                                                           Školní jídelna             - 1 030 jídel 

Školská rada:   zřízena usnesením Rady města Soběslavi č. 20/299/2005 ke dni 1. 1. 2006.  

  Složení: 

  Ludmila Zbytovská, Mgr. Pavel Lintner - členové jmenovaní za zřizovatele 

  Mgr. Marcela Holubová, Ing. Ivo Šrubař - členové zvolení za zákonné zástupce  

  Mgr. Eva Radostová, Mgr. Renata Šrubařová - členové zvolení za pedagogy školy 

  Předsedou školské rady byl zvolen pan Mgr. Pavel Lintner. 

 

Občanská sdružení působící při škole:  Sdružení rodičů a přátel školy zastupované Radou rodičů, 

Školní sportovní klub AŠSK 

  

2.         Přehled oborů vzdělání 
  

Vzdělávací program školy:            

Vyučování ve všech ročnících probíhalo podle vlastního učebního plánu – Školního vzdělávacího 

programu pro základní vyučování, č. j. ZŠ 691/2007 ze dne 31. 8. 2007. 

Ve třech třídách 1. stupně probíhala výuka podle učebního plánu s rozšířenou výukou hudební 

výchovy. 

  

Vzdělávací program 
Školní rok 2012/2013 

 

Školní vzděl. program 1.A,B, 2.A,B, 3.B,C, 4.B,C, 5.A,B a 6.-9. roč. 

Školní vzděl. program s HV 3.A a 4.A  
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Organizace vzdělávání:         

Škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z 31. 8. 

2007. Stále ještě nabízíme ve svých výukových programech pro nadané děti možnost rozvoje jejich 

hudebního nadání ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pro stále menší zájem ze strany 

dětí i rodičů jsme od šk. roku 2011/2012 rozhodli o ukončení této nabídky a v prvním ročníku již tuto 

možnost nenabízet. Výuka na prvním stupni probíhala již jenom ve dvou třídách. Hudební výchově 

jsou věnovány tři hodiny týdně - klasická hodina, pohybová výchova  a hra na flétnu. 

Během školního roku všichni žáci absolvovali kurz „Chování člověka za mimořádných situací“. 

V 8. a 9. roč. se žáci účastní několika programů v rámci projektu Volba povolání. 

Pokračujeme v rozšiřování přístupu dětí k moderní technice ve vyučování a tím i  v běžném životě. 

Používáme odlišné metody práce s nadanými i méně nadanými dětmi. 

Škola má zpracovaný plán environmentální výchovy a plán finanční gramotnosti, který průběžně 

realizuje. 

Žáci na 1. stupni dostávají zdarma v rámci projektu „Ovoce do škol“ (financuje ministerstvo 

zemědělství a Evropská unie) pravidelně každý týden čerstvé ovoce. 

 

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 

Nabídka doplňuje povinné předměty, zvyšuje počet hodin těch předmětů, u kterých bylo v učebním 

plánu podle našeho názoru málo hodin a nabízí hlubší seznámení s používáním výpočetní techniky. 
 

 

Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 

7. roč.  Německý jazyk     2h 

7. roč.  Praktická cvičení z přírodopisu  1h 

7. roč.  Konverzace Aj      1h 

7. roč.  Společenskovědní seminář   1h 

8. roč.: Německý jazyk     2h  

8. roč.  Praktická cvičení z fyziky  1h 

8. roč.: Konverzace Aj       1h 

8. roč.  Praktická cvičení z přírodopisu  1h 

9. roč   Německý jazyk     2h  

9. roč.  Konverzace Aj       1h 

9. roč.  Praktická cvičení z fyziky  1h 

9. roč.  Praktická cvičení z přírodopisu  1h 

9. roč.  Společenskovědní seminář   1h 
 

 

nepovinných předmětů a zájmových kroužků ve školním roce 2012/2013 

Anglický jazyk 2. roč     2h 

Pohybové hry 2., 3., 4. a 5. roč                          po 1 h 

Hra na flétnu   NP       3.A, 4.A                          po 1h 

Hra na flétnu  ZK        1. roč.    1h    

Logopedie  v rámci školní družiny         1h  

Náprava dyslexie                                      2h 

Kroužek dovedných rukou             1h 

 

 

Žáci měli možnost využívat denně vyhrazené hodiny v počítačové učebně s volným přístupem k e-

mailu, internetu a výukovým programům. 
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3.  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Na prvním stupni učilo 12 učitelů a všichni měli požadovanou odbornou a vysokoškolskou 

kvalifikaci.  

Na druhém stupni učilo 17 učitelek a učitelů – všichni rovněž měli požadovanou odbornou 

a vysokoškolskou kvalifikaci.  

Aprobovaně byly na 2. stupni školy odučeny předměty: Čj, Z, M, F, Ch, Ov, Vv, Nj, částečně 

aprobovaně Aj, Př, Dě, Pč, Hv, Tv a Informatika.   

Ve školní družině pracovalo 5 vychovatelek - všechny s požadovaným vzděláním. 

 

 

 Provozní zaměstnanci: 

Pro zajištění provozu je zaměstnána ve škole ekonomka, hospodářka, školník (a topič), 5 uklízeček 

a 7 pracovnic školní jídelny. 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
  
Zapsaní a zařazení žáci pro šk. rok 2013/2014 
 

Zápis 2013 

U zápisu 
Počet 

odkladů 

Nastoupí do 

1. ročníku 

73 15 58 
  
 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Údaje o počtech žáků, tříd  

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 446 žáci ve 20 třídách. 

 Počet žáků se již několik let významně neliší a je více méně stabilní. 

 

Přehled vývoje počtu tříd, žáků 

Žáci do 1. tříd jsou zařazováni na základě zápisu do 1. tříd.  

Případné změny – odchody a příchody žáků v průběhu školního roku - jsou prováděny po domluvě 

s rodiči a školami, ze kterých žáci přicházejí nebo kam odcházejí.  

  

Žákům s poruchami učení – nejen integrovaným - byla věnována péče individuálním přístupem ve 

vyučovacích hodinách, ale i individuálním doučováním. Žáci mohli docházet na reedukaci dyslexie.  

 

Všichni vyučující se mohou individuálně věnovat žákům i rodičům při svých konzultačních hodinách. 

  
 

Vývoj počtu žáků: 
 

  Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

Šk. 

rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  20 20 20 444 443 446 22,2 22,2 22,3 
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Výsledky výchovy a vzdělávání  

  

Ve škole byli integrováni 3 žáci, všichni na prvním stupni. Vyučující pracovali se všemi těmito žáky 

podle individuálních plánů, řídili se Metodickým pokynem MŠMT i závěry vyšetření PPP Tábor. 

FLEXILEARN - Superlicence - nový projekt ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS, Rašelinou 

Soběslav, Městem Soběslav a naší školou – od šk. roku 2011/2012 mají naši žáci i učitelé jedinečnou 

možnost využívat k výuce i pro domácí přípravu nové interaktivní učebnice. Interaktivní učebnice jsou 

revoluční novinkou ve výuce na školách u nás i v zahraničí. Jejich obsah je totožný s papírovou 

učebnicí, mají proti nim ale jednu velkou výhodu. Tou jsou zajímavá videa, audia, animace, obrázky 

a další multimédia, která dětem pomáhají atraktivní formou pochopit probíranou látku. Žákovské 

licence interaktivních učebnic obsahují ještě zábavné procvičování a testy. Finančně se podílí na 

projektu Rašelina Soběslav 1/3, zřizovatel Město Soběslav také 1/3 a škola s rodiči zbývající třetinou. 

 

Ve školní družině bylo zapsáno celkem 183 žáků v pěti odděleních.  

Pro žáky 1. stupně pořádala školní družina ve spolupráci se Spartakem Soběslav – oddílem ledního 

hokeje - Školu bruslení.  

Žáci 2., 3. a 4. tříd se zúčastnili 5 lekcí kurzu plavání, v bazénu v J. Hradci, a v červnu 

zdokonalovacího kurzu plavání na koupališti v Soběslavi.  

Pro žáky 7. tříd byl uspořádán lyžařský výcvikový kurz na Lipně na Šumavě. 
 

Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v rámci sebehodnocení školy v projektu Komplexní 

evaluační analýza (KEA) – cílem je získat údaje pro soustavné a dlouhodobé sledování výsledků 

vzdělávání.  

Proběhlo také druhé celoplošné testování v pátém a devátém ročníku pořádané ministerstvem 

školství, zatím jako zkouška. 

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (i víceletých G)  

Gymnázia SOŠ vč. 

konzervatoří 
SOU, U 

8 letá 6 letá 4 letá 

Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. 

0 0 5 4 2 2 24 24 14 14 

 

Ze školy po ukončení povinné školní docházky odešlo 40 žáků, z toho 2 z nižšího ročníku. 

Na 6leté gymnázium ze 7. ročníku odešli 4 žáci.  
 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce, přehled o snížených známkách z chování a přehled o absenci žáků 

ve školním roce 2012/2013 je uveden v tabulkách v příloze ke zprávě. 

 

6.         Údaje o výchovném poradenství a prevenci sociálně patologických jevů 

 
  Výchovné poradenství: 

Výchovnou poradkyní byla ve škole Mgr. Jana Starčevská. 

Ve školním roce spočívala práce výchovného poradce školy v těchto oblastech: 

 

1. Spolupráce s PPP v Táboře 

 průběžné psych. vyšetření žáků, kteří mají problémy s učením a chováním, tvorba ind. vzděl. 

plánů 

 posuzování školní zralosti 

 zajištění pravidelných konzultací pro žáky i rodiče psycholožky PPP p. Bradáčové 

 

 

 



5 

2. Informační činnost pro vycházející žáky a jejich rodiče 

         beseda žáků 8. tříd na ÚP v Táboře o druzích povolání a jejich náplni 

         návštěva výstavy Vzdělání a řemesla v Č. Budějovicích - 9. třídy 

         “Burza škol” Tábor a Č. Budějovice - prezentace SŠ  

 individuální konzultace pro žáky i rodiče při výběru oborů a druhů škol a průběhu přijímacího 

řízení 

 spolupráce VP s učiteli a rodiči při řešení sociálně-patologických projevů chování v třídních 

kolektivech. 

         organizace přijímacího řízení na škole 
 

3. Řešení výchovných problémů žáků 

 řešení výchovných problémů 

 spolupráce s rodiči 

 nápravná opatření 

 pomoc učitelům a třídním učitelům v řešení problémů s žáky i rodiči 

Vyučující v 9. třídách poskytovali odborné konzultace žákům při přípravě na přijímací zkoušky. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Školní metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Věra Štěchová vypracovala ve 

spolupráci s ostatními pedagogy minimální preventivní program pro všechny třídy. (viz web školy)  

V rámci minimálního preventivního programu, který má za úkol eliminovat výskyt sociálně 

patologických jevů ve škole i mimo ni, se žáci naší školy mohli zúčastnit těchto akcí:  

 

Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 

šikany…) 

Datum 

konání  

Věková skupina 

/počet žáků 

Realizátor 

 

Cvičení  chování  

za mimoř. událostí 

 

chování v situacích, kt. 

ohrožují zdraví a život 

člověka, nácvik 1.pomoci 

 

září  a 

červen 

 

 

všichni žáci 

 

tř. učitelé 

ČAS proměn dospívání  9.10. 6. tř. dívky ŠMP 

 

Halloween  

spolupráce žáků 1.a 2. 

stupně-vztahy, odlišnosti 

24.10. 

  

5.-9. tř.- žáci –

dle zájmu  

 

Š. Zasadilová 

Komunikace se 

zdravotně 

postiženými 

/nevidomí/ 

Mgr. Lucie Jónová 30.10. žáci 9. tříd ŠMP 

MINISTART víkendový pobyt  

s třídním kolektivem, 

zážitková pedagogika 

12.-13.10., 

16.-17.11. 

6. tř. TU 

Zdravá pětka zdravá výživa, zdravý 

živ. styl 

15.10. 5.A, 9.B pilotní hodina 

projektu 

Prevence úrazů 

 
Mgr. Lucie Jónová – 

nácvik chování k tělesně 

postiženým, příčiny a 

prevence úrazů - 

vozíčkáři 

1.- 2.11. 6.tř. ŠMP 

Šikana  prevence- co je a jak se 

bránit 

2.11. 5..11. 4.tř.  ŠMP, TU 

Semafór 

p.Kadlecová 
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The Action  

Vzdělání a řemeslo 

ČB 

bezpečné chování v 

dopravě 

21.11. 9.tř. TU 

Euro Net.cz 

Příběhy bezpráví 

/beseda/ 

dodržování LP, 

LP v historii 

23.11. 9. tř. J. Jináčková 

Vánoční příběh spolupráce žáků 2. st. 

při přípravě programu 

pro 1.st., tradice 

21. a 22. 

12. 

2. a 3. tř. L. 

Michalčíková 

Vánoční program 

tříd 

mezilidské vztahy, 

zážitková pedagogika 

prosinec 

/21.12./ 

 

všichni žáci 

 

tř.uč. 

LVZ s prevent. 

aktivitami 

hry-posílení pozitiv. 

vztahů v kolektivu, 

tolerance, solidarita , 

sebepoznávání 

6.-12.1. 7. tř. J. Podlaha 

Den naší třídy aneb 

Dnes se neučíme 

celodenní program žáků   

ve třídě, zážitková 

pedagogika, klima třídy, 

spolupráce, komunikace 

31.1. 1.-9. tř. TU 

Láska ano, 

děti ještě ne /komp. 

pořad/ - Tábor 

antikoncepce, zdravá 

sexualita, odpovědné 

chování 

20.2. 8. tř. TU 

Osobní bezpečí beseda se strážníkem, 

jak dbát o svou 

bezpečnost na 

veřejnosti, doma , ve 

škole… 

26.2. 

1.3. 

6.tř. ŠMP, vyučující 

Vz, Ov 

Trestní právo, t. 

odpovědnost, 

kyberkriminalita, 

drogy a zákon 

přednáška s besedou, 

Mgr. Doubek, POLICIE 

ČR 

27.2. 9. tř. ŠMP 

Sportem proti 

drogám-hokej. 

turnaj 

zdravý životní styl, 

solidarita 

6.3. 2. stupeň J. Podlaha 

VANDALISMUS – 

beseda se strážníkem   

projevy, prevence 

vandalismu, příklady 

rizikového chování 

dospívajících, 

odpovědnost a sankce 

28.2. 

 

20.3. 

7.tř. ŠMP 

Než užiješ alkohol, 

užij svůj mozek 

prevence zneužívání 

alkoholu 

8.4. 7.a 8. třídy Mgr. Kajalová 

SANANIM 

E. Radostová 

K- centrum 

AURITUS Tábor 

prevence zneužívání NL, 

místo pomoci 

14.5. 

21.5. 

 

8.tř. ŠMP, tř. uč 

Den Země  odpovědnost, 

komunikace, spolupráce, 

aktivní přístup k OŽP, 

soutěž tříd 

26.4. 1.-9.tř. E. Radostová, 

tř. uč. 

Čarodějnice posílení spolupráce 

v kolektivu, tradice 

duben 1. stupeň tř. uč. 

EU letem světem tolerance, spolupráce 15.5. 

17.5. 

9 .tř. ŠMP 
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Den dětí  

posílení vztahů v tř. 

kolektivu, zážitková 

pedagogika,relaxace, 

sportovní soutěže 

 

1.6. 

 

všichni žáci 

 

tř. uč. 

 

Adopce na dálku 

hodnoty, solidarita, 

empatie, multikulturní 

výchova, spolupráce 

 

celý rok 

 1.-9.roč.  

- dle zájmu, 

učitelé 

 

K. Staňková 

 

 

 

Další akce: 

 

Dotazníky Naše třída - 6.tř. – sociometrie třídy, exkurze, výlety,  

školní  sportovní soutěže - posilování vztahů, pravidel chování, solidarity, sounáležitosti. 

Škola dále úzce spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí v 

Soběslavi. V září i v průběhu roku nabízí aktivity DDM, ZUŠ, SPARTAK, RELAX, KDMS,.. 

Nadále pokračovala úzká spolupráce školy s Mgr. H. Vojtěchovou, ředitelkou K-centra v Táboře, 

s Mgr. J. Bláhovou, koordinátorkou prevence Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře, a dalšími 

institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. 

Informace o preventivních programech byly zveřejňovány ve Školních novinách, v časopise Hláska, 

dále na panelech a nástěnkách v budově školy, WWW stránkách školy, v rámci konzultačních 

odpolední a schůzek rodičů.  

Průběžně byly poskytovány poradenské služby výchovné poradkyně i metodičky prevence rodičům 

i žákům.  

 
  
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci se účastnili dalšího vzdělávání učitelů pořádaného ZVaS Tábor, Ped. centrem 

České Budějovice, Jihočeskou universitou, UK v Praze a CPIV (Centrum podpory inkluzivního 

vzdělávání) Č. Budějovicích.  

Důraz při výběru typu školení byl opět kladen na jazykové a odborně – metodické vzdělávání. 

Specializační školení ukončili pedagogové pro získání odbornosti: Koordinátor environmentální 

výchovy a Školní metodik prevence. 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ze státních peněz vynaloženo 8.980,-Kč a na 

cestovné k těmto školením 2.333,- Kč, z projektu „EU peníze školám“ na vzdělávání 34.803,- Kč  a na 

dopravu k těmto školením 63.694,-Kč.(Zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy Aj) 

 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky  

 

Název a odborné zaměření vzdělávání Počet 

hodin 

Realizátor – 

organizace, odborník 

Počet školených 

pedagogů 

 

Práce s neukázněným a neprospívajícím 

žákem 
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Mgr. M. Kropíková 

CPIV ČB 

všichni pedagog. 

pracovníci, 

VP,ŠMP 

 

Autonomní třída 

5 Mgr. M. Kropíková 

CPIV ČB 

všichni pedagog. 

pracovníci, 

VP,ŠMP 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Žáci se ve školním roce zúčastnili mnoha soutěží, přehlídek a olympiád, z nichž jmenuji jen některé: 

 Školní kola olympiád z českého jazyka, dějepisu, matematiky, chemie, zeměpisu, biologie, 

anglického jazyka, pěvecké a recitační soutěže 1. a 2. stupně 

 Místní soutěže: Pythágoriáda a matematický klokan, Přírodovědný klokan, vybíjená, hokejový 

turnaj, školní atletická olympiáda, florbalový turnaj, recitační soutěže, pěvecké soutěže, vybíjená, 

atletický přebor, dopravní soutěž a rybářská olympiáda. 

 Ani v soutěžích a přehlídkách vyššího stupně se žáci naší školy neztratili a z jejich výsledků 

vybírám: 

 Okresní přespolní běh – 1. a 2. místo mladší dívky a starší chlapci 

 Okresní kolo v házené chlapců – 6. místo 

 3. místo v celostátní výtvarné soutěži „Stáří očima dětí“ – Karolína Metelcová 

 Účast žáků v okresním kole matematické olympiády a pythágoriády    

 Úspěšná účast ve florbalových soutěžích mladší a starší žáci a 2. místo ve florbalovém turnaji v 

Soběslavi  

 Účast v okresním kole olympiády z českého jazyka 

 Úspěšná účast v okresním kole „finanční gramotnosti“ (2. místo) 

 Úspěšná účast v okresním kole soutěže Sapere - vědět jak žít (1. místo), krajské kolo 2. místo! 

 Účast v okresním kole biologické olympiády 

 3. místo ve školském poháru – děvčata COCA-COLA CUP – okresní kolo 

 2. místo ve školském poháru – chlapci COCA-COLA CUP – okresní kolo 

 Úspěšná účast v krajském kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“–duo 2.místo a sólo 

3.místo 

 Úspěšná účast v okresním kole Dopravní soutěže (družstva 3. a 4. místo,) 

 Úspěšná účast v okresním kole Atletického čtyřboje 2.st. ( 2. a 2x3. místo) 

 Úspěšná účast v okresním kole Poháru rozhlasu (5., 7., 11. a 12. místo) 

 Úspěšná účast v okresním kole Atletického čtyřboje 1.st. ( 2x1.místo) – v jednotlivcích 2x1., 2. 

a 3. místo. 

 Úspěšná účast v okresním kole fotbal. turnaje McDonald´s Cupu – 2. místo  

 Úspěšná účast v okresním kole Atletické olympiády 1. a 2. st. 

 

 

Po celý rok vydávali žáci školy pod vedením p. učitelky Mgr. Martiny Šonkové „Školní noviny“- 

dokumentují dění na škole a jsou příjemným zpestřením školního života. Příspěvky z našich novin se 

objevují pravidelně v místních novinách - Hlásce. 

 

Žáci z hudebních tříd vystoupili několikrát na veřejnosti se svým programem jak ve škole, tak i na 

různých místech v Soběslavi a okolí. Akce mají vždy velký úspěch a příznivé ohlasy. Jde například o 

tyto akce: Mikulášské besídky, Předvánoční besídky, Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, 

Vánoční koledování, Koncert pro rodiče, vystoupení pro učitele, ke Dni matek, apod.  

Ve třídách si žáci během roku připravili další vystoupení pro rodiče u příležitosti např. Vánoc, Dne 

matek, Dne otců apod. 

V průběhu školního roku probíhal sběr léčivých rostlin. 

Škola se aktivně zapojila do systému environmentální výchovy a cílevědomě vychovává žáky 

k ochraně životního prostředí. 

K již tradičním a zdařilým akcím patří pořádání Halloweena, kdy starší děti připravují pro mladší 

spolužáky celovečerní program, který vrcholí přenocováním ve škole. Na jaře pak pořádání 

celoškolního programu Dnes se neučíme, kdy čas je věnován hrám a programům na posílení tolerance, 

spolupráce a kamarádství ve třídách. Rovněž na jaře je školou pořádán Den Země, kdy mimo jiné 
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probíhaly velice úspěšné třídní soutěže s ekologickým zaměřením velmi pečlivě připravené p. 

učitelkou Evou Radostovou a celoškolní soutěž ve sběru papíru. 

Nově se škola zapojila do projektu Aktivní škola /www.proskoly.cz/, kde mají možnost žáci, rodiče i 

učitelé testovat své znalosti a starší děti mají k dispozici testy volby povolání. 

Začaly se rozvíjet akce v projektech na zvýšení zájmu žáků o technické obory, které realizujeme jako 

spolupracující škola se středními školami – SPŠS a SŠSI Tábor a COP Sezimovo Ústí 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Název aktivity Datum konání 

(měsíc) 

Vedoucí 

programu 

 

1. příprava MINISTARTU- 6.tř. 

říjen, 

listopad 

 

tř. uč. 

2. vánoční besídky 1. st. prosinec tř. uč. 

3. Den matek květen tř. uč. 

4. Den tatínků  červen tř. uč. 

5. výlety – pomoc rodičů při zabezpečení  červen tř. uč. 

6. posezení s rodiči - 1. st. /k různým příležitostem/ v   průběhu 

roku 

tř. uč. 

 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
  

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na škole žádná kontrola ČŠI. 

  

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výsledky hospodaření za rok 2012 – viz příloha 

 

Výsledky hospodaření za 1. pololetí roku 2013 – viz příloha 

 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 

 

Škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – EU peníze 

školám. Náš projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.2678 Škola pro budoucnost zahájil 31. 5. 2011 

(s plánovým ukončením 30. 11. 2013) s celkovou dotací  2.208.941,-Kč.  

Prioritou školy je širší využití interaktivních tabulí (IAT) při výuce v běžných třídách školy a příprava 

učebních materiálů vhodných k výuce za pomoci IAT. 
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Rozpočet projektu: 

 

 
 

 

V průběhu projektu bylo zrealizováno: 

2011/2012: 

 Nainstalováno bylo 12 ks interaktivních tabulí 

 Vytvořeno bezdrátové připojení k počítačové síti 

 Vytvořena nová počítačová učebna pro 30 žáků 

 Nakoupeny nové počítače pro pedagogy.  

Během školního roku pracovali učitelé na interaktivních tabulích hlavně v rámci projektu Flexilearn, 

kdy využívali nové interaktivní učebnice. 

2012/2013: 

Ke konci šk. roku splnili všichni zúčastnění pedagogové vytváření digitálních učebních materiálů a tak 

v červnu 2013 bylo všech 900 DUMů vytvořeno a odučeno. 

V roce 2012 jsme pořídili z prostředků další dvě interaktivní tabule a v roce 2013 ještě další 2. 

V červenci a srpnu absolvovali dva pedagogové 14denní jazykové pobyty v zahraničí.  

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Naše škola se ve šk. roce 2012/2013 do tohoto typu školení nezapojila. 
 

 

 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
  

Naše škola se ve šk. roce 2012/2013 do programů nezapojila 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnanců a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Naší školy se netýká. 

 

 

 

 

 

 

 

   

V Soběslavi 28. 8. 2013 

                                                                                              Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 

 

 

Zpráva je přístupná v kanceláři školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

B. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLSKOU RADOU  
 

Podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, §168 odst. 1b školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 

 

  

Dne 30. 8. 2013 na svém zasedání školská rada předloženou zprávu projednala s ředitelem školy 

a následně schválila - bez připomínek. 

 

 

 

 

 

___________________________________________   

  Mgr. Pavel Lintner, předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Počty žáků 

- Přehledy o prospěchu a chování žáků 

- Výsledky hospodaření za rok 2012 a 1. pololetí 2013 

- Fotodokumentace ze školních akcí 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Počty žáků 
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Rozbor hospodaření roku 2012 sestavený k 31. 12. 2012 a Rozpočet na rok 2013 

         

Ukazatel 

HLAVNÍ ČINNOST 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST KRAJ 

schválený 

rozpočet 

2012 

čerpání 

rozpočet 

2012 

rozpočet 

2013 

schválený 

rozpočet 

2012 

čerpání 

rozpočet 

2012 

rozpočet 

2013 

čerpání 

rozpočet 

2012 

Náklady PO - účtová třída 5 celkem: 6 826 000 7 014 223 6 826 000 447 000 654 182 613 000 17 515 891 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 2 600 000 2 810 324 2 650 000 221 000 373 548 340 000 139 913 

 v
 t

o
m

: 

potraviny 2 200 000 2 293 776 2 250 000 197 000 353 076 320 000 0 

materiál 400 000 516 548 400 000 24 000 20 472 20 000 139 913 

Dlouhodobý drobný majetek (účet 558) 250 000 113 287 200 000 8 000 7 326 8 000 178 701 

Spotřeba energie (502 a 503) 1 995 000 1 931 062 1 995 000 45 000 41 047 44 000   

 v
 t

o
m

: 

elektřina 575 000 511 095 500 000 32 000 27 370 30 000   

plyn 1 330 000 1 353 666 1 425 000 10 500 11 076 11 000   

voda 90 000 66 301 70 000 2 500 2 601 3 000   

Prodané zboží (504)   7 590           

Opravy a udržování (511) 400 000 579 226 400 000 26 000 13 334 22 000   

Cestovné (512) 5 500 2 910 5 500       32 397 

Náklady na reprezentaci (513) 500 640 500         

Ostatní služby (518) 610 000 601 181 610 000 14 000 11 537 13 000 80 264 

Mzdové náklady (521) 45 000 50 815 45 000 95 000 170 579 150 000 12 671 359 

Zákonné a jiné sociální pojištění (524,525)             4 190 182 

Zákonné a jiné sociální náklady (527,528)   1 300         175 925 

Daně a poplatky (součet účtů 531, 532 a 538)   21 503           

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541   8 990           

Ostatní náklady (z činnosti 549, finanční 569) 210 000 184 524 210 000       47 150 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 710 000 700 871 710 000 38 000 36 812 36 000   
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Prodaný dlouhodobý majetek (552,553)               

Výnosy PO - účtová třída 6 celkem: 6 826 000 6 963 751 6 826 000 452 000 705 409 620 000 17 515 891 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)               

Výnosy z prodeje služeb (602)  2 460 000 2 524 754 2 460 000 430 000 689 400 600 000   

 v
 t

o
m

: 
 stravné 2 460 000 2 524 754 2 460 000 430 000       

školné               

režie               

Výnosy z pronájmu (603)               

Výnosy z prodaného zboží (604)               

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 120 000 143 800 120 000         

Ostatní výnosy (účty 64x) 60 000 83 053 60 000 22 000 16 009 20 000   

v
 t

o
m

: 

čerpání fondů (648)               

ostatní výnosy z činnosti (649) 60 000     22 000 16 009 20 000   

Úroky (662)   1 194           

Výnosy z prodeje dlouhod. majetku (645, 646)               

Ostatní finanční výnosy (669)               

Přijaté transfery (příspěvky a dotace) 672 4 186 000 4 210 950 4 186 000       17 515 891 

 v
 t

o
m

: 
 

příspěvek zřizovatele 4 186 000 4 210 950 4 186 000         

transfery ze státního rozpočtu             16 921 000 

transfery 33123             594 891 

xxx               

různé – uvést jaké               

Hospodářský výsledek před zdaněním 0 -50 472 0 5 000 51 227 7 000 0 

Daň z příjmů (591)               

Dodatečné odvody daně z příjmů (595)               

Hospodářský výsledek po zdanění 0 -50 472 0 5 000 51 227 7 000 0 
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Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše roku 2013, k 30. 6. 2013 

         

Ukazatel 

HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST KRAJ Peníze školám 33123 

schválený 

rozpočet 

2013 

čerpání 

rozpočtu 

pololetí 2013 

schválený 

rozpočet 

2013 

čerpání 

rozpočet 

pololetí 2013 

schválený 

rozpočet 

2013 

čerpání 

rozpočet 

pololetí 2013 

schválený 

rozpočet 

2013 

čerpání 

rozpočet 

pololetí 

2013 

Náklady PO - účtová třída 5 celkem: 6 826 000 3 813 088 447 000 332 978 17 415 000 8 546 668 288 685 218 884 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 2 650 000 1 619 462 221 000 200 066 230 000 155 342   25 682 

 v
 t

o
m

: 

potraviny 2 250 000 1 397 583 197 000 194 621         

materiál 400 000 221 879 24 000 5 445 230 000 155 342   25 682 

Dlouhodobý drobný majetek (účet 558) 200 000 57 248 8 000 4 803         

Spotřeba energie (502 a 503) 1 995 000 1 166 600 45 000 24 888   0   0 

 v
 t

o
m

: 

elektřina 500 000 347 234 32 000 19 131         

plyn 1 405 000 796 366 10 500 4 757         

voda 90 000 23 000 2 500 1 000         

Prodané zboží (504)                 

Opravy a udržování (511) 400 000 237 008 26 000 9 264         

Cestovné (512) 5 500 1 409     32 000 19 247   60 523 

Náklady na reprezentaci (513) 500               

Ostatní služby (518) 610 000 347 637 14 000 6 965 19 000 8 980   37 323 

Mzdové náklady (521) 45 000 25 642 95 000 73 127 12 631 000 6 211 077   90 700 

Zákonné a jiné sociální pojištění (524,525)   10 296     4 319 000 2 086 259     

Zákonné a jiné sociální náklady (527,528)   2 300     124 000 61 107     

Daně a poplatky (součet účtů 531, 532 a 

538)                 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)   4 313             

Ostatní náklady (z činnosti 549, finanční 

569) 210 000 31 256     60 000 4 656   4 656 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 710 000 309 918 38 000 13 865         

Prodaný dlouhodobý majetek (552,553)                 
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Výnosy PO - účtová třída 6 celkem: 6 826 000 3 655 012 452 000 380 834 17 415 000 8 693 000 288 685 288 685 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)                 

Výnosy z prodeje služeb (602)  2 460 000 1 518 760 430 000 372 464         
 v

 t
o

m
: 

 

stravné 2 260 000 1 373 880 430 000 372 464         

školné                 

režie 200 000 144 880             

Výnosy z pronájmu (603)                 

Výnosy z prodaného zboží (604)                 

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 120 000 83 700             

Ostatní výnosy (účty 64x) 60 000 42 044 22 000 8 370   0   0 

v
 t

o
m

: 

čerpání fondů (648)                 

ostatní výnosy z činnosti (649) 60 000 47 054 22 000 8 370         

Úroky (662)   538             

Výnosy z prodeje dlouhod. majetku (645, 

646)                 

Ostatní finanční výnosy (669)                 

Přijaté transfery (příspěvky a dotace) 672 4 186 000 2 009 970   0 17 415 000 8 693 000 288 685 288 685 

 v
 t

o
m

: 
 

příspěvek zřizovatele 4 186 000 2 000 000             

transfery ze státního rozpočtu         17 415 000 8 693 000 288 685 288 685 

transfery 33123                 

rozpouštění transferu   9 970             

různé – uvést jaké                 

Hospodářský výsledek před zdaněním 0 -158 076 5 000 47 856 0 146 332 0 69 801 

Daň z příjmů (591)                 

Dodatečné odvody daně z příjmů (595)                 

Hospodářský výsledek po zdanění 0 -158 076 5 000 47 856 0 146 332 0 69 801 
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Příloha – fotografická dokumentace některých aktivit ve šk. roce 2012/2013 
 

Chování za mimořádných situací – září 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda se spisovatelkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween – říjen 2012 
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Mikuláš – prosinec 2012 

 

 

Vánoční hra prosinec 2012  
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Lyžařský výcvik – Lipno leden 2013 

 

 

 

 

Maratón ve čtení – knihovna Soběslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis - únor 2013 
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Hokejový turnaj – březen 2013 

 

 

Den Země, sběr papíru – duben 2013 

 

 

 

Dopravní olympiáda 
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Francie – květen 2013 

 

 

 

 

 

Den dětí – sportovní den - červen 2013 
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Atletická olympiáda – květen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Výlety červen 2013 

 


