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Základní údaje o škole:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě
škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků a ve školním roce 2019/20 měla celkem 36
kmenových tříd, z toho 22 na prvním stupni a 14 na druhém.
Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. 9. 2007,
aktualizovaného 1. ledna 2013.
Součástí školy jsou školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků (rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně s jídelnou.
S účinností od 1. 9. 2015 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 850 žáků (rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělila třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků ve skupině určoval
podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a zdraví žáků.
V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány učebnice, učební texty a základní školní potřeby.
Zřizovatelem školy je Statutární město České Budějovice.

Vedení školy ve školním roce 2019/2020 tvořili:
Ředitelka školy
Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň
Zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň
Výchovná poradkyně
Školní metodik prevence
ICT koordinátor a metodik
Vedoucí vychovatelka školní družiny
Vedoucí školní jídelny
Ekonomka školy

Ing. Dana Walterová
Mgr. Jana Trávníčková
Mgr. Petr Pouzar
Mgr. Janka Kalousová, Mgr. Petra Mašková
Mgr. Roman Koller
Mgr. Vratislav Ulrich
Jaroslava Frčková
Dagmar Bláhová
Marcela Hajná

Adresa školy pro dálkový přístup

skola@zspohurecka.cz

Údaje o školské radě:
Školská rada byla zřízena od ledna 2006
Složení školské rady od 1. 1. 2018:
Za zákonné zástupce žáků:
Za pedagog. pracovníky školy:
Za zřizovatele:

Ivana Hájková
Mgr. Jana Trávníčková
Mgr. Viktor Lavička

Přehled oborů vzdělání:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu
ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní,
estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též jejich náboženskou výchovu.
Připravuje žáky pro další studium a praxi.
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-C Základní škola
79-01-C/001Základní škola
79-01-C/01 Základní škola
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Škola měla ve školním roce 2019/2020 tyto pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně
1.stupeň
Bartoň Vladislav
Baštová Eva
Bernasová Vladimíra
Binterová Marie
Brabcová Vanda – po MD
Dušková Jana
Heřmanová Renata
Hluštíková Petra
Kašínová Dana - po MD
Klabouchová Lenka
Kulichová Petra
Letovský Jiří
Mašková Petra
Maříková Jana
Mrázová Irena
Musilová Michaela
Prušková Dita (od 17.8. 2020)
Schatralová Eva
Šiandrová Sylvie
Tesařová Kateřina
Trávníčková Jana
Trmalová Ida
Urbanová Dagmar
Urbánková Markéta
Vilkovská Zuzana
Vrauková Martina (MD)
Žánová Marie

2.stupeň
Balounová Irena (do 31.7. 2020)
Bendová Šárka (od 17.2. 2020)
Brdek Zdeněk
Cukrová Jana
Drahník Petr
Drmota Radek
Einramhofová Andrea (MD od 1.1. 2020)
HrádelováVlasta
Kalousová Janka
Koller Roman
Kollerová Tamara
Krčmářová Miloslava
Lišková Irena
Ničková Lenka
Oberpfalzerová Jitka (od 24.8. 2020)
Ondrová Miroslava
Pouzar Petr
Pilbauerová Helena
Pokorný Martin
Skamenová Tereza
Šimanová Petra (od 1.8. 2020)
Tichá Miloslava
Tůmová Kateřina (MD)
Ulrichová Tereza – po MD
Ulrich Vratislav
Valentová Iva
Walterová Dana
Zemanová Ivana
Zikmundová Štěpánka
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Asistent pedagoga
Andrlová Jana ( od 1.9. 2020)
Kadlecová Lucia ( od 1.9. 2018)
Ročková-Vránová Jana
Zemanová Eliška (do 31.8. 2020)
Vychovatelé
Bláhová Petra
Bednaříková Simona
Cirhanová Markéta ( od 1.9. 2019)
Frčková Jaroslava
Kadlecová Lucia
Krlínová Kateřina
Layerová Olga
Palivcová Vladimíra
Voborník Tomáš ( od 1.9. 2019)
Zemanová Eliška
Voráčková Slava – škol. asist.
Speciální pedagožka
Kressová Hana
Školní psycholog
Tenkl Tomáš

Provozní zaměstnanci
Candrová Marie ( od 1.1. 2020)
Dvořáková Alena ( od 1.1. 2020)
Hajná Marcela
Hubatková Sońa
Kadlecová Irena
Krejčíková Jitka
Krlín Jiří
Kučerová Renata ( do 31.12. 2019)
Píšková Petra ( od 20.11. 2019)
Remiášová Kateřina
Tvarohová Gabriela (do 31.10. 2019)
Vaňková Klára
Pracovnice školní kuchyně
Bezděková Lenka ( od 24.8. 2020)
Blažková Dagmar
Hauserová Miroslava ( od 1.10. 20119)
Jirková Marcela ( od 20.1. 2020)
Kadlecová Martina
Kárová Veronika
Pletková Jana ( od 1.10. 2019)
Prázdná Petra (do 31.10. 2019)
Tupá Miluše
Vachtová Petra
Vrzalová Gabriela
Recepce
Candrová Marie ( od 1.1. 2020)

Všichni pracovníci mají kvalifikaci potřebnou pro výkon jejich práce. Pedagogická praxe pedagogických
pracovníků přesahuje ve většině případů 10 let.
Všichni zaměstnanci školy jsou způsobilí vykonávat činnosti podle uzavřených pracovních smluv.
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce:
K zápisu se dostavilo celkem 107 žáků, zapsáno 83

Údaje o výsledcích vzdělávání :
Školu na konci školního roku opustilo a přešlo na vyšší stupeň škol:
Z 5. ročníku:
12 žáků (10 % ze žáků 5. tříd)
Z 7. ročníku:
7 žáků do víceletých g. ( Bouchal, Šváchová, Musilová, Pražáková, Štrob, Petříková,
Štefka )
1 žákyně – obor kuchař ( Kadlecová )
Z 8. ročníku:
Z 9. ročníku:

3 žáci ( Kouba, Pitra, Remiášová )
75 žáků

Z devátých ročníků odešlo studovat obory:
• zakončené maturitou 67 žáků
• obory zakončené výučním listem 8 žáků. (viz tab. str 8)

Povinnou školní docházku ukončila jedna žákyně 8. ročníku, která bude pokračovat v dalším vzdělávání na střední
škole (kuchařka).
I žákyně ze 7. třídy pokračuje v dalším vzdělávání – obor kuchař.
Z celkového počtu žáků školy 841 na konci školního roku prospělo 840 žáků, neprospěl jeden žák (viz str. 6). Pro
vyhodnocení výsledků jsme se účastnili ve spolupráci s KÚ JčK SCIO testování v osmých třídách a ČŠI (viz
příloha.)
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Prospěch 2019/2020
Třída
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
5.D
5.E
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
7.D
8.A
8.B
8.C
8.D
9.A
9.B
9.C

Počet žáků Prospěch s vyznamenáním Prospěl/a Neprospěl/a Nehodnocen/a
20
20
23
22
1
23
22
1
21
21
22
22
18
17
1
24
23
1
22
20
2
23
23
25
22
3
23
21
2
24
21
3
25
22
3
21
16
4
1
22
18
4
22
21
1
23
20
2
1
23
19
4
25
22
3
25
18
7
24
17
7
24
24
26
22
4
25
12
13
26
13
12
1
25
15
10
25
20
5
23
13
10
24
12
12
20
8
12
23
15
8
21
14
7
20
11
9
24
11
13
24
11
13
27
13
14

Neprospěl : Hupka ( dohoda s rodiči)
Nehodnocen : 4.A Bílek, 4.D – Klempt, 6.c Koloušek ( jsou v cizině)
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Přehled oborů, kam byli přijati žáci 9. tříd
Obory zakončené maturitou
obor
gymnázium
střední škola Gmünd
zdravotnické lyceum
zdravotnický asistent
ekonomické lyceum
ekonomická škola
ekologie a potraviny
cestovní ruch
knihovnictví
střední škola strojní
střední škola
zemědělská
střední škola stavební
bezpečnostně právní
automobilní
umělecké školy
sociální služby
SOŠ pedagogická
SOŠ rybářská
SPŠ chemická
celkem

počet žáků
19
0
1
6
5
8
1
4
0
8
3
4
0
5
3
0
0
0
0
67

Obory zakončené výučním listem
obor
kominík
automechanik
seřizovač
elektrikář
fotograf
kuchařka (z 8. tř.)
kuchařka (ze 7. třídy )
Kadeřník
instalatér
celkem

počet žáků
0
0
1
2
1
1
1
1
1
8

Maturitní obory odchází studovat 89 % žáků školy. To je srovnatelné s předchozími léty (80 %). O 3
% narostl počet žáků odcházejících na gymnázia. Mírně se zvýšil zájem o studium středních odborných
škol – „ průmyslovek“. I nadále je velmi malý zájem o tzv. učňovské obory, pouze 6 % žáků z devátých
tříd.
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Prevence sociálně patologických jevů:
Pro školní rok 2019/2020 byl zpracován minimální preventivní program.
Školním metodikem prevence je: Mgr. Roman Koller
Základní informace pro tvorbu minimálního preventivního programu členíme do těchto základních skupin:
1) Práce pedagogického sboru, monitoring učitelů aktuální situace v oblasti primární prevence, pravidelné
vzájemné konzultace třídní učitel – metodik primární prevence – vedení školy
2) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou pravidelně seznamováni na třídních schůzkách s minimálním
preventivním programem, jsou seznámeni s konzultačními hodinami metodika, připomínky rodičů jsou
zapracovány do MPP.
3) Informace od žáků – na škole je k dispozici schránka důvěry, žáci mají k nahlédnutí pravidelně
aktualizovanou nástěnku k této problematice, individuální setkání žáků s metodikem prevence, případně
třídním učitelem, zástupcem vedení školy k řešení aktuálních individuálních problémů
4) Výskyt sociálně patologických jevů a spolupráce s okolím školy – o výskytu drog ve škole nebo jejím
okolí nemáme žádné konkrétní poznatky
5) Zhodnocení MPP za minulé období
Zaměření minimálního preventivního programu
1) Oblast práce pedagogického sboru – pedagogové jsou průběžně informováni o aktuálním dění a nových
informacích v oblasti prevence sociálně patologických jevů, učitelé jsou vedením školy a metodikem
prevence neprodleně informováni o veškerých nových pokynech, metodikách a dalších materiálech
týkajících se prevence, spolupracujeme s PPP, PČR, OSPODem
2) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou na třídních schůzkách informováni metodikem prevence o aktuální
situaci, pro prohloubení spolupráce rodičů a školy organizujeme dětský den, besídky, dny otevřených
dveří, výlety
3) Preventivní aktivita pro žáky – možnost žáků kdykoli navštívit metodika prevence, vyučující i vedení
školy, využívat schránku důvěry, možnost návštěvy zájmových kroužků, účast ve sportovních soutěžích
a předmětových olympiádách, organizování přednášek a akcí k výše uvedené problematice
Přehled preventivních akcí (výběr)
Mezi akce, které byly školou realizovány, byly akce sportovní:
-

Karate ( ve spolupráci s TJ Sokol )
Soutěže organizované DDM ( florbal, stolní tenis, volejbal…)
„ Škola v pohybu “
Bruslení
Plavání
Lyžařský kurz

Akce přednáškové a jiné
-

Besedy v knihovně
Adaptační kurz Výštice
projekt Halloween
preventivní akce „ Než použiješ alkohol, použij mozek „
exkurze „Vzdělání a řemeslo „
exkurze do AV ČR
preventivní akce „Zdravá třída“
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-

exkurze v nízkoprahovém centru
vystoupení žáků v Domově důchodců Dobrá Voda
exkurze na záchytku a do stanice ZZS
exkurze a vzdělávací programy s tématikou EV ( CEV Horská Kvilda, Cassiopeia )
projekt „ Škola zařídí, kraj zaplatí „
přednáška Energetika pro 9. roč. ( skupina ČEZ )

Akce kulturní
-

návštěvy divadla
filmová představení
školní karneval
exkurze do prům. závodů ( volba povolání)
muzeum
německé divadelní představení Theatherfest
planetárium
workshopy

Akce vzdělávací + poznávací
-

předmětové olympiády
výtvarné a jiné soutěže
celoroční projekt s SPŠ stav. a ČRG
SCIO testování
MENZA testování
ČŠI testování
Testování čtenářské a matematické gramotnosti 8
Matematické soutěž Pangea
Vánoční Salzburg
Velká část akcí se nekonala – pandemie CORONA
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Údaje o dalším vzdělávání :
Pedagogové se pravidelně, v souladu se zákonem 563/2004 Sb., § 24 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzdělávají. Navštěvují kurzy jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Nejvíce byly vybírány kurzy, které
byly organizovány NIDV a MAS. Školení a semináře jsou voleny tak, aby měly pro pedagogy co největší přínos
a učitelé, kteří se kurzů účastní, mohli v maximální výši využít nabyté poznatky ve výuce. Pedagogové mají za
povinnost v rámci předmětových komisí se podělit s ostatními kolegy o poznatky z absolvovaných seminářů.
Výčet některých realizovaných školení:
Celoroční školení:
Ulrich – FS
Ulrich, Drahník – Celorepubliková síť Laborky cz.
Kurzy a semináře pro metodika prevence a výchovné poradce
Kalousová– setkání výchovných poradců a kariérových poradců - Hospodářská komora
Kalousová – Kariérové poradenství
Koller – setkání metodiků prevence na magistrátu města
Koller – Dokumentace ŠMP
Koller – Informační seminář –rizikové chování žáků
Koller- Kyberšikana a nástroje virtuálního světa
Koller – Právní následky v oblasti rizikového chování
Mašková - – Právní následky v oblasti rizikového chování
Krčmářová – setkání výchovných poradců na HK – testování SALMONDO
Koller - prevence ve škole – Co dělat, když…
Koller – VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování
Krčmářová, Kalousová Brainstorming výchovného a kariérového poradce
Kalousová – správným směrem ke kariéře
Školení „ Pro sborovnu“
Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských zařízení
Nejčastější intoxikace u žáků ZŠ
Klima třídy
Šikana ve školním prostředí
Webminář - metodika vedení třídnických hodin a práce s tř. kolektivem
Tabulkový kalkulátor efektivně
Kurzy a semináře pro vedení
Walterová – Strategické řízení a plánování
Walterová – Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Walterová – Realizace strategie organizace formou projektů
Pouzar – Profesní orientace žáků
Kurzy a semináře pro získání nových znalostí a dovedností
I. stupeň:
Hluštíková – Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni
Heřmanová – Čtenářská gramotnost v 1. ročníku
Brabcová - Čtenářská gramotnost v 1. ročníku
Urbanová – Anglický jazyk 1. stupeň – workshop pro učitele
Schatralová - Anglický jazyk 1. stupeň – workshop pro učitele
Kašínová - Grafomotorický kurz pro děti předškolního věku
Schatralová – Jak nezamrznout u tabule
Tesařová – AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. st.
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II. stupeň:
Zemanová – Hra, jako forma vyučování NJ
Kalousová – Hra, jako forma vyučování NJ
Cukrová – Digitální gramotnost
Ulrich – Využití počítačů v hodině matematiky
Ničková – Metodické setkání koordinátorů EVVO
Brdek – Čtenářská gramotnost pro pedagogy 2. stupně
Pilbauerová – Školení metodiků BESIP

Školní družina:
Krlínová - Repetitorium školské legislativa pro vychovatelky ŠD
Palivcová - Repetitorium školské legislativa pro vychovatelky ŠD
Ročková – Metodický rozvoj kognitivních fcí R. Feuersteina FIE
Školní poradenské centrum
Tenkl – Setkání pracovníků ŠPP s expertem na inkluzi
Tenkl – Výcvikový test Lüschnerův test
Tenkl – Vzdělávání žáků nadaných
Tenkl – Úvod do využití supervize ve školství
Tenkl – Šikana ve školním prostředí
Kressová – Rozvoj čtenářské gramotnosti
Kressová – Osobnostní rozvoj učitele
Kressová – komunikace mezi školou a rodiči
Kressová – Setkání pracovníků ŠPP

Některá další školení a semináře vzhledem ke koronavirové pandemii nebyly realizovány.
Celkové zhodnocení DVPP obsahuje Plán DVVP
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
I v letošním roce pokračujeme v projektu OPVVV - Šablony, z něhož jsou hrazeny aktivity žáků mimo školu –
projekty, díky nimž můžeme pro školu získat nové vybavení, práce pracovníka školního poradenského pracoviště
- psycholog, a „doučování“ dětí .
Jako celoroční projekt máme spolupráci se středními školami, ČAG a SPŠ stavební, kam naše děti chodí na
projektové dny. Tato spolupráce žákům usnadňuje jejich budoucí profesní orientaci. Na volbu povolání jsou určeny
pravidelné návštěvy školy ve Střední zemědělské škole v Č. Budějovicích a prezentace středních škol a Výstavišti
– Vzdělání a řemeslo. Pro usnadnění volby v oblasti profesní orientace slouží dlouhodobá spolupráce školy
s Hospodářskou komorou. Žáci 5. tříd se zúčastnili soutěže Talenty, organizované firmou Groz-Beckert.
Pro prezentaci školy na veřejnosti jsme testovali úroveň znalostí a dovedností žáků v několika testováních.
Baly to testování MENZA, testování SCIO ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje, byli jsme vybráni do
pravidelného testování organizovaného ČŠI, žáci 5 až devátých tříd se účastnili tetování matematických
dovedností v testování Pangea. Pravidelně se účastníme soutěží a olympiád vyhlášených DDM i dalšími
institucemi. (SOŠ obchodní, magistrát města…)
Vyučující matematiky a českého jazyka pro žáky devátých tříd připravili „Přijímačky na nečisto“, aby žáci
v přijímacím řízení byli co nejúspěšnější. To se podařilo a většina žáků se dostala na školy, které si vybrali.
V oblasti environmentální výuky a výchovy jsme řadu aktivit. Dlouhodobě spolupracujeme s organizací
Cassiopeia, kde naši žáci za vedení pracovnic této organizace a třídního učitele 7. B Mgr. Drmoty vybudovali na
pozemku školy miniaturní „ mokřad“, který budou v následujícím roce rozšiřovat. V projektu, který finančně
zaštítil krajský úřad „ Škola zajistí, kraj zaplatí“ , jsme navštívili třídírnu odpadu v Týně nad Vltavou a ekologické
centrum Semenec. Dalšími aktivitami v této oblasti jsou přednášky organizované ČVUT – Energie, budoucnost
lidstva, přednášky „ Energetická gramotnost “ organizované společností ČEZ, přednášky o energii ( MFF),
přednášky Nejbohatší ekosystémy planety. Projekt „Green life, stop pytlákům“ byl spojen s dobrovolný
příspěvkem dětí na fotopast v Indonésii, pro monitorování ohrožených živočichů. Bylo vybráno 7600,- Kč.
Finanční příspěvek pro ZOO Hluboká nad Vltavou byl realizován projektem „ Přines starý mobil“.
Jako každý rok , tak i v tomto roce, byly některé třídy se svými učiteli v Středisku ekologické výchovy na Kvildě,
kde v aktivitách, které toto centrum pro žáky připravuje, jsou žáci seznamováni s chováním a životě v přírodě.
Naši žáci se pravidelně účastní Lesnické olympiády, kde dosahují velmi dobrých výsledků.
Škola se mimo jiné prezentovala na veřejnosti v projektu České ornitologické společnosti a magistrátu města
„Bezpečné zastávky“, které žáci vyzdobili svými pracemi pro zvýšení bezpečnosti pro ptáky a pro estetický dojem.
Jako každý rok se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařského a snowboardového výcviku. Zde se žáci nejen učí a zdokonalují
v lyžování, ale učí se i chovat se v přírodě, zdokonalují se v zásadách první pomoci, učí se chovat i sami k sobě
formou her. Pro žáky jsou připraveny přednášky horské služby.
Pro žáky šestých tříd, pro snazší sžití se s novým kolektivem připravujeme tzv. adaptační kurzy. Ty organizujeme
společně s organizací „Do světa“ za finanční podpory magistrátu města. Kurzy jsou realizovány mimo sídlo školy.
Pro žáky je připraven celodenní program, který má za cíl podpořit vzájemné slušné chování, samostatnost a
kooperaci mezi sebou. Akce se účastní i školní psycholog a třídní učitelé.
Ve spolupráci s Pedagogickou poradnou v Českých Budějovicích je prováděn v případě problému ve třídních
kolektivech tzv. monitoring třídního klimatu. To je velmi přínosné pro školu, neboť díky této aktivitě se nám daří
řešit některé problémy v kolektivu dětí. Od letošního školního roku pod vedením školního psychologa Mgr. Tenkla
pracuje školní parlament, jehož prostřednictvím mohou žáci vznášet svá přání a připomínky.
Problematiky volby povolání je ošetřena v každoroční návštěvě prezentace středních škol „ Vzdělání a řemeslo“.
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou žáci navštěvují významné průmyslové závody v kraji ( Engel, Budvar)
V oblast péče o zdraví a zdravý životní styl pokračujeme v projektu „školní mléko“ a „ovoce do škol“. I nadále
jsme zapojeni v projektech „Zdravá 5“, „Čas proměn“. Oblast zdravého životního stylu, zdravého stravování a
kulturního stolování je žákům prezentována při pracovních činnostech – kuchyňky. I ve školní jídelně je
uplatňován trend zdravého stravování, pro žáky jsou realizovány dna regionálních kuchyní. Žáci se tímto
seznamují s tradičními pokrmy charakteristickými pro určité regiony a státy. Toho využívají pak například
v zeměpisu.
Jazykové kompetence jsou rozvíjeny v každoročním projektu Halloween, kde žáci 2. stupně tvoří program pro své
mladší spolužáky. Organizujeme výjezdy do cizích států – Rakousko ( Gmünd, Sazburg) V Gmündu žáci navštíví
tamní Střední ekonomickou školu. V Salzburgu navštívíme vánoční trhy. Zde si žáci mohou vyzkoušet svou
jazykovou gramotnost. Byl organizován a zajištěn studijně-poznávací zájezd do Velké
Británie. Ten byl z důvodů koronavirové pandemie zrušen. Děti pravidelně soutěží v jazykových olympiádách a
ověřují své znalosti v Cambridgeských zkouškách.
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Aktivitami zaměřenými na primární
prevenci jsou přednášky zaměřené například na problematiku
kyberkriminality, alkoholismu a toxikománie, šikany.
Škola je prezentována na veřejnosti prací ředitelky školy v řídicím orgánu MAP, prací zástupkyně a jedné
vyučující ve školské komisi při magistrátu města, prací učitelů v projektu Laborky Slaný, organizací přednášky
pro rodiče Virtuální svět – naše děti a my rodiče. Na konci školního roku jsme byli spoluorganizátoři
s Pedagogickou fakultou JU „Kulatého stolu“ na téma digitální gramotnost a podpora digitální gramotnosti. Této
akce se účastnili i pracovníci z jiných škola a organizací v Českých Budějovicích. Prezentací školy na veřejnosti
jsou i pronájmy prostor školy pro smysluplné využití volného času dětí, účast na soutěžích a olympiádách, kulturní
vystoupení našich žáků pro seniory v Domově důchodců na Dobré Vodě.
Škola je určena jako škola krizová, tudíž v době covidové pandemie jsme pečovali o žáky pracovníků IZS,
sociálních a dalších služeb.

Účast a úspěchy žáků v soutěžích:
Sportovní soutěže (výběr)
OK házená, chlapci
OK házená dívky
OK házená, kat. CH III
OK florbal, kat D III
KK florbal ml. dívky
OK florbal, kat. CH III
OK volejbal, ml. dívky
Pohár primátora stolní tenis
Pohár primátora kuželky
Další soutěže zrušeny

2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
6. místo
5. místo
4. místo
4. místo
6. místo

Předmětové olympiády a vědomostní soutěže
British Council, Cambridgeské zkoušky
OK MO, kat. Z 5
OK MO , kat. Z 5
OK Pythagoriáda , 5 roč.
OK Pythagoriáda , 5 roč.
OK Pythagoriáda , 5. roč.
OK Pythagoriáda, 8. ročník
OK Pythagoriáda, 8. ročník
OK DO – ZŠ –VG
OK –OČJ – ZŠ- G
FO , kat. E,F
OK ZO, kat.A
OK ZO, kat. B
OK ZO, kat. C
OK AJ –ZŠ-VG
OK AJ –ZŠ-VG
OK CHO, kat.D
Log. olymp. 1. stupeň
Soutěž “Talenty“ ( Groz Beckert )
Významné osobnosti města České Budějovice
Soutěž „ Finanční gramotnost „ , kat. 2
Soutěž „ Hledáme nejlepšího mladého chemika „

10 dětí
1 místo
15 místo
1 místo
2. místo
28. místo
29. místo
47. místo
30. místo
22. místo
12. místo
11. místo
8. místo
12. místo
14. místo
5. místo
17. místo
postup do kraje
3. místo
2. místo
2. místo
5. místo

Umělecké soutěže
Požární ochrana očima dětí
S kuřátkem po Evropě

3. místo
2. místo

Velká část soutěží vzhledem k pandemii COVID 19 nebyla realizována.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti:
Kontrola ČSI v tomto školním roce neproběhla.
Další kontroly:
• Kontrola ve školní jídelně HACAP
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů
Ve školním roce 2019/2020 škola realizuje:
1. Projekt OP VVV „ Celorepubliková síť laborky.cz“ CZ.02.3.68/0.0/0/16_010
2. Projekt „Ovoce do škol“
3. Projekt „Školní mléko“
4. Projekt EVVO „ Digitální gramotnost “ ve spolupráci s PF JU Č. B.

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2019/2020 škola nerealizovala spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2020
Během I. pololetí 2020 došlo dvakrát k úpravě rozpočtu. Jednalo se o navýšení finančních prostředků ve výši
33.200,-- na balíčky pro prvňáčky a v druhém případě šlo jen o úpravu mezi jednotlivými položkami, kdy
náklady i výnosy byly vzhledem k situaci kolem pandemie nového koronaviru sníženy o 910 tis. Kč. Především
se jedná o položku Spotřeba potravin, Stravné a Školné, protože se nekonala výuka.
Čerpání rozpočtu probíhá průběžně. Byly čerpány částky na potraviny, materiál, služby, energie, opravy, mzdy.
V tomto pololetí bylo využito období, kdy byla škola uzavřena, pro velkou část oprav. Bylo opraveno oplocení
areálu včetně zadní brány, výmalby učeben a kabinetů, oprava elektroinstalace, radiátorů, žaluzií, podlah,
obložení stěn na chodbách, oprava soklů na schodištích, nátěry radiátorů a herních prvků atd. Byl zakoupen
nábytek do kabinetu
v I. pavilonu, byla pořízena nová kuchyňská linka, stoly a židle do cvičné kuchyňky, počítače, monitory a
reproduktory pro učitele, tělocvičné nářadí, z fondu kulturních a sociálních potřeb byly pořízeny chladničky a
kávovar do sboroven učitelů a vychovatelek ŠD.
Hospodářský výsledek k 30. 6. 2020 činí 589.514,63.
Hospodářský výsledek nám vylepšuje výnos za neodhlášené obědy, za poškozený majetek a učebnice. Ale
především nečerpání materiálu a služeb v době uzavření školy. Předpokládáme, že tyto položky budou
dočerpány v měsíci září a říjnu, jakmile začne školní rok 2020/2021. Také bude ještě o letních prázdninách
značně čerpána položka Opravy.
Zapojení fondů – zůstatky k 30. 6. 2020
-

Rezervní fond 1,757.415,55
Podstatnou část rezervního fondu tvoří nespotřebovaná dotace z projektu Šablony II., Dále je fond
tvořen příděly za zlepšený hospodářský výsledek.
Fond reprodukce majetku na opravy 229.805,91
Fond je využíván na opravy. Fond je tvořen z pravidelných odpisů.
Fond odměn 397.997,31
Během I. pololetí do něj přibylo 28.066,62 Kč z výsledku hospodaření za rok 2019.

FKSP 414.448,08
FKSP byl použit na příspěvky na obědy zaměstnanců, na životní a pracovní výročí a na příspěvky na
penzijní pojištění a na vylepšení pracovního prostředí zaměstnanců nákupem kávovaru a ledniček
v souladu s Plánem čerpání FKSP na rok 2020.
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Podrobná analýza nákladů a výnosů, hodnocení čerpání dotace Magistrátu města k 30. 6. 2020
Rozpočet

Čerpáno

Čerpání v %

Materiál
1,183.200,00
413.450,36
34,94
Jsou prováděny nákupy drobného materiálu, kancelářských potřeb, čistících prostředků, materiálu na
opravy apod. Velkou položkou byl nákup dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek díky
pandemii koronaviru. Čerpání této položky je nižší vzhledem k nečekanému uzavření školy.
Potraviny

3,000.000,00

1,022.310,33

34,08

Náklady na potraviny byly čerpány v souladu s výnosem stravného. Rovněž nízké čerpání vzhledem
k uzavřené škole.
Energie
1,700.000,00
Z toho : el.energie
600.000,00
plyn
772.000,00
vodné+stočné,
srážková voda 328.000,00

864.020,12
352.640,45
449.412,12
61.967,55

50,82
58,77
58,21
18,89

Energie jsou čerpány v souladu s plánem, celkově je vyčerpáno 50 %, u el. energie došlo k navýšení
cen, u plynu též, menší spotřeba avšak vyšší cena. U plynu a vodného nejsou v rozboru zahrnuty
faktury za červen a II. čtvrtletí 2020, jelikož byly doručeny až po uzávěrce měsíce června. Z toho
vyplývá, že spotřeba plynu by byla ještě větší, u vodného by byl nárůst cca o 15% na 33%. Spotřeba el.
energie a plynu vzhledem k dvouměsíčnímu uzavření školy je i tak vysoká a pravděpodobně rozpočet
na energie nebude pro tento rok dostačující.
Školník p. Krlín zasílá pravidelně měsíčně zálohy na energie (el. energie, plyn, voda). Stavy odečtů
jsou pravidelně každé pondělí hlášeny na magistrát města v elektronické podobě.
Opravy

2,895.000,00

1,183.153,85

40,86

V době uzavření školy bylo provedeno velké množství oprav, viz úvod tohoto komentáře.
.
Služby

1,320.000,00

507.617,68

38,46

U čerpání služeb je zatím úspora z důvodu dvouměsíčního uzavření školy.

Mzdové náklady

642.000,00

328.486,00

51,16

Mzdové náklady (odměna ředitelky školy, mzda speciálního pedagoga a vrátného).
Jsou čerpány v souladu s rozpočtem.
OON

121.000,00

38.120,00

31,50

Ostatní osobní náklady byly čerpány pro vychovatelku školní družiny, vedení sportovního kroužku,
úklid sněhu a domovnické práce. Rovněž úspora z důvodu uzavření školy na dva měsíce.
Zákonné soc.
pojištění

258.000,00

126.448,00

49,01

Zákonné sociální pojištění + FKSP bylo čerpáno na vyplacení odměny pro ředitele školy, speciálního
pedagoga a vrátného.
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Zákonné soc.
náklady
Odpisy

13.000,00

6.569,72

2,243.000,00

1,135.757,00

50,53
50,63

Odpisy jsou čerpány v souladu s plánem odpisů na rok 2020.
Náklady z DDHM

400.000,00

152.311,71

38,07

Byl zakoupen nábytek do kabinetu, kuchyňská linka, židle, stoly do cvičné kuchyňky, tělocvičné nářadí,
počítače. Ještě budou zakoupeny kancelářské židle a žákovský nábytek do učeben. Položka bude ke
konci roku jistě vyčerpána.
Jiné ostatní
náklady

150.000,00

113.638,78

75,76

Zde se čerpalo na pojištění Renomia, spoluúčast pojistných událostí úrazů žáků, dále se zde účtují daně
z úroků a ztráta potravin z důvodu prošlé respirace – uzavření školy z důvodu pandemie.

Výnosy
Tržby z prodeje
služeb-stravné 3,000.000,00

1,038.733,00

34,62

Stravné se čerpá v souladu se spotřebou potravin. Dva měsíce se nevařilo, proto nízké čerpání.
Tržby z prodeje služeb
školné
415.000,00

119.850,00

28.87

99.914,00

68,90

Nízké výnosy školného – uzavření školy.
Tržby z prodeje
služeb-pronájmy

145.000,00

Tržby z pronájmů jsou za pronájmy tělocvičen, učeben, školní jídelny a bytu školníka.
Úroky

2.000,00

1.606,04

80,30

Úroky jsou připisovány pravidelně měsíčně na účet školy.
Fond reprodukce
majetku

2. 243.000,00

1,227.327,85

54,72

Fond reprodukce majetku bude průběžně čerpán dle plánu na pokrytí oprav.
Výnosy z odpisů z inv.
transferů
80.000,00

30.255,00

37,82
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Je pravidelně odepisována interaktivní tabule, pořízená v rámci projektu OPVK a rozpouštěna dotace 2
mil. Kč na rekonstrukci tepelného hospodářství a dotace ve výši 90% na novou učebnu fyziky ve výši
1,660.450,57 Kč.
Jiné ostatní
výnosy

130.000,00

27.712,29

21,32

Jiné ostatní výnosy představují věcnou režii zaměstnanců naší školy a úhrada od žáků za poškozené
učebnice a majetek a úhrada neodhlášených obědů.
České Budějovice, 10. 7. 2020

Ing. Dana Walterová
ředitelka školy

Zpracovala: Marcela Hajná – ekonomka školy
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Přílohy:
1.
2.
3.

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací v r.2018)
Kontroly
Ostatní

V Českých Budějovicích, 2. 10. 2020
Ing. Dana Walterová
ředitelka školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice,

dne 15. října 2020
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