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1. Charakteristika školy 

1. 1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

IČO 47255897 

Adresa školy Jezerní 1280, Strakonice 

Telefon 380429351 

E-mail reditel@flc.strakonice.eu 

Datová schránka pwgmk5p 

Adresa internetové stránky www.zsflc.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 27. 2. 1996 

Identifikátor právnické osoby (REDIZO) 600063721 

Organizace školy úplná se všemi 9 ročníky 

Odloučené pracoviště Chelčického 555, 386 01 Strakonice 

Telefon 380429381 

E-mail jitka.maresova@flc.strakonice.eu 

Datová schránka pwgmk5p 

Název zřizovatele Město Strakonice 

Adresa zřizovatele Velké náměstí 2, Strakonice 

Právní forma obec 

Telefon 383700111 

E-mail posta@mu-st.cz 

Adresa internetové stránky http://www.mu-st.cz 

Ředitel školy Mgr. et Mgr. Radek Čejka 

Zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Jitka Marešová 

Zástupkyně pro 2. stupeň Mgr. Jolana Opavová 

Finanční účetní Ladislava Lebedová 

Mzdová účetní Ing. Ivana Vacková 

Výchovný poradce Mgr. Lucie Švecová, Mgr. Pavlína Kalbáčová 

Metodik prevence soc. patolog. jevů Mgr. Jana Johanesová, Mgr. Věra Hrdličková 

Koordinátor ICT Mgr. Jaroslav Vávra 

Koordinátor EVVO Mgr Bohumila Staňková 

Žákovský parlament Mgr. Eliška Slavíková 
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1.2. Součásti školy 
 

 

Součásti školy Kapacita 

I. Základní škola 880 

IZO: 047255897 

Místo 1. Jezerní 1280, 386 01 Strakonice 

Telefon: 380429350 - podatelna 

E-mail: reditel@flc.strakonice.eu 

Místo 2. Chelčického 555, 386 01 Strakonice 

Telefon: 380429381 

E-mail: jitka.maresova@flc.strakonice.eu 

II. Školní jídelna 1300 

IZO: 108042448 

Místo 1: 
Místo 2: 

Jezerní 1280, 386 01 Strakonice  
Chelčického 555, 386 01 Strakonice 

Telefon: 380429360, 380429390 

E-mail: Jezerní - zsflc.sefcikova@seznam.cz 

 Chelčického - flc.chvalova@seznam.cz 

III. Školní družina 270 

IZO: 114800065 

Místo 1: Chelčického 555, 386 01 Strakonice 

Telefon: 380429382-385, 388 

Místo 2: Jezerní 1280, 386 01 Strakonice 

Telefon: 380429358 
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 1. 3. Výkonové ukazatele 

 
Spádové obvody tvoří ulice: B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovského, Dražejov, Havlíčkova, 
Hrnčířská, Husova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Katovická, Kopretinová, Kosatcová, 
Kosmonautů, Labutí, Leknínová, Lidická, Liliová, Lipová, Mírová, Mládežnická, Na Hrázi, Na 
Rozhledech, Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Podskalí, 
Pomněnková, Rybniční, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Spojařů, 
Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu, U Vrbiček, Velké náměstí, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková, 
Želivského, Žižkova a obec Droužetice 

  

Stav z výkazu  
k 30. 9. 2021 
celkem/dívky 

Skutečnost 
k 30. 6.2022 
celkem/dívky 

Počet žáků školy celkem: 648/300 694/320 

z toho: 

I. stupeň 365/166 384/174 

II. stupeň 283/134 310/146 

Počet tříd celkem  29 

z toho: I. stupeň 16 

II. stupeň 13 

Průměrný počet žáků  ve třídě 22,34 23,93 

na 1 pedagoga k 30. 9. 2021 14,46 

Počet zameškaných hodin  celkem 52846 

 z toho neomluvených 82 

 průměrně na 1 žáka 76,15 

Počet žáků zapsaných do školní družiny k 31. 10. 2021 224 

Počet žáků se zdravotním postižením podle §16 odst. 9 ŠZ k 30. 9. 2021 66 

z toho: mentálně postižení 2 
  sluchově postižení 0 
  zrakově postižení 1 
  tělesně postižení 1 
  vady řeči 13 
  s vývojovými poruchami učení a chování 48 
 autisté 1 
Nadaní žáci  1 
Výjimka dle §23, odst.3, zák.č.561/2004 Sb. a §4, vyhlášky č.48/2005 0 
Spojené ročníky  0 
BOZP  úrazy dětí 109 
 pracovní úrazy 0 
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1. 4. Zvláštní místní podmínky: 
 
Vyučování začíná v 7.55 hod. v obou budovách. V budově Jezerní je zkrácena hlavní 
přestávka z 20 na 15 minut. V některých předmětech dochází k výuce v dvouhodinových 
blocích (§ 26 zákona 561/2004 Sb., školský zákon). Jedná se zpravidla o hodiny tělesné 
výchovy, výtvarné výchovy a volitelných předmětů. 

1. 5. Zázemí školy 
 
Základní škola F. L. Čelakovského je tvořena komplexem tří budov. Ředitelství školy sídlí  
v ulici Jezerní 1280, v ulici Chelčického 555 se nachází odloučené pracoviště se samostatnou 
budovou školní jídelny v areálu školy. Budova Chelčického byla otevřena 21. 6. 1931, provoz 
v budově v Jezerní ulici začal 1. 9. 1994. Bezbariérový přístup je zajištěn částečně, jen  
v některých budovách. V obou budovách je výtah, ale zatím není přizpůsobeno sociální 
zařízení a objekt školní jídelny v Chelčického ulici. Pro trávení volného času je k dispozici 
zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, knihovna, stoly pro stolní tenis ve venkovních prostorách a 
na chodbách školy. Žáci využívají kmenové učebny, prostory školní jídelny, pro odkládání 
svršků a obuvi uzamykatelné šatní skříňky v prostoru šaten. Škola disponuje odbornými 
učebnami: biologie, cizích jazyků, fyziky, hudební výchovy, chemie, ICT, praktického 
vyučování, výtvarné výchovy, zeměpisu, tělocvičny a gymnastickým sálem. Dále škola 
poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu a využívání pracovních stanic. Bezdrátové 
připojení k internetu je v celém areálu školy. Učitelé mají k dispozici následující odborné 
kabinety: biologie, cizích jazyků, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie, ICT, 
praktického vyučování, tělesná výchovy, výtvarná výchovy, zeměpisu. 

Ve školním roce 2021/22 probíhala modernizace a údržba obou budov. Bylo pořízeno: 

nábytek (stoly, židle, katedra) do nově upravené třídy v budově Chelčického,  
nábytek (stoly, katedra) do nově vybudované odborné učebny informatiky v budově CHEL,  
4 velké dotykové panely – tabule a 2 menší dotykové panely, 
dokoupení šatních skříněk na obou budovách školy s ohledem na nárůst počtu žáků školy 
s příchodem žáků z Ukrajiny, 
počítače – notebooky pro pedagogy (AP) pro výuku a další nezbytné vybavení (SW a HW) 
pro výuku, robotické stavebnice pro výuku informatiky, 
florbalové vybavení a ukazatel skóre s časomírou (hrazeno z krajského dotačního programu), 
kompletní rekonstrukce šaten na TV a kabinetu, výměna 2 prosklených protipožárních dveří, 
výměna osvětlení na chodbě u tělocvičny (hrazeno z krajského dotačního programu), 
úprava a vybavení vstupního vestibulu školy budovy Jezerní nábytkem, 
úprava a vybavení vestibulu školy v 1. patře budovy Jezerní nábytkem – nový archiv, 
zvětšení školní knihovny – nová knihovna vznikla propojením s nevyužívaným skladem, 
kompletní přestavba zázemí pro pedagogy  – nová sborovna vznikla spojením prostor původní 
sborovny, nevyužívaných přilehlých spojovacích chodeb, archivu a kabinetu, 
vybudování nové kanceláře zástupce ředitele školy  – vznikla z nevyužívané části chodby, 
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pronájem a servis nové kopírky pro žáky a pedagogy, 
výměna osvětlení na chodbě a ve vestibulu (1. patro – pavilon A budova JEZ), 
renovace dřevěných a parketových podlah na budově CHEL, 
vybavení školních jídelen – konvektomat, úprava prostoru škrabárny brambor, gastro 
vybavení, ……. 
 

Fotografie z některých realizací modernizace školy: 
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Opravy a údržba provedená v organizaci ve školním roce 2021/22 

oprava kopírky, 
oprava lamp u dataprojektorů a čištění dataprojektorů, 
opravy WC, 
renovace podlah  ve 3 třídách a 1 kabinetu,  
výmalba učeben, kabinetů, WC, chodeb,….. 
údržba has. přístrojů  a oprava nouzového osvětlení – výměny baterií, 
výměny vodovodních baterií , 
opravy stolů a židlí , 
údržba, oprava a výměny osvětlení, 
oprava sluchátek v jazykové učebně, 
oprava bezpečnostního systému a jeho propojení s městskou policií, 
oprava žaluzií, 
oprava seřízení dveří v celé škole, 
oprava zatékajících střech, 
údržba  a nová úprava zeleně v areálu školy, 
oprava konvektomatu, myčky a robotu, 
+ další drobné opravy důležité pro provoz školy 
 

Fotografie renovace podlahy odborné učebny (dílny CHEL) a nová škrabárna brambor: 
  

u  
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2. Vzdělávací koncepce 

2. 1. Učební plány  
 

Vzdělávací program Ročník 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Učíme se hlavou - srdcem - rukama 

1. - 9. 

 

ŠVP je nastaven dle podmínek školy a je splnitelný bez výrazných změn. Zavedením druhého 
cizího jazyka se snížila nabídka volitelných předmětů pro žáky, místo volitelného předmětu 
mají povinně nasazen v rozvrhu druhý cizí jazyk. Od školního roku 2021/22 je od 4. do 9. 
ročníku zařazena výuka informatiky.   
Vzdělávání a organizace výuky byla ve školním roce 2021/2022 znovu ovlivněna opatřením 
vlády v souvislosti s testováním na covid-19 a nastavením hygienických opatření ve škole.  
Únorový příchod žáků z Ukrajiny a jejich začleňování do běžných tříd školy kladlo zvýšené 
nároky na vyučující a s tím spojenou individuální práci při zpracování PLPP s ohledem  
na jazykové dovednosti a zvládání učiva dle ŠVP. Při jejich integraci vzniklo postupně  
6 skupin zaměřených na výuku českého jazyka pro cizince. Začleňování probíhalo  
dle pokynů MŠMT, výuka těchto žáků s OMJ probíhala dle dodatku ŠVP Čeština pro cizince.  
Se žáky se SVP pracovali AP koordinovaní VP a vedením školy, následně bylo možné 
vytvářet menší skupiny, které pracovaly na doplňování látky z výuky, případně na samotné 
výuce také se žáky ohroženými školním neúspěchem. Obdobně probíhalo doplňování učiva  
u ukrajinských žáků za podpory rodilých mluvčí. 

2. 2. Předměty volitelné, nepovinné a předměty speciálně pedagogické péče 
 

Volitelné předměty Ekologický  
seminář 

Matematicko - literární 
seminář, 

Základy administrativy 

Celkem 

Počet žáků na konci šk. roku 39 18 
13 

70 

Nepovinné předměty Sborový zpěv I. st. Náboženství  
Počet žáků na konci šk. roku 26 11 37 
Předměty spec. ped. péče Logopedie Doučování  
Počet žáků na konci šk. roku 24 18 42 

2. 3. Zájmové útvary 
 

 Zájmový útvar Počet členů  Zájmový útvar Počet členů 
Keramika 43 Angličtina hrou 7x 61 
Florbal  37 Divadlo v anglickém jazyce 8 
Basketbal 21 Děti na startu (gymnastika, 

rukejbal, pohybové hry, míčové hry,…) 
86 

Tanec 13   
Celkem: 269 žáků 
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2. 4. Projekty a akce školy 
září  Školní rok 2021/22 Účastníci  Garant  

1. 
Zahájení školního roku  
Slavnostní znovuodhalení pamětní desky  

1. ročníky  ŘŠ, ZŘŠ  

7. -10. Cykloturistický kurz 8. ročníky   Mgr. Prušáková  

9.  Poznej sporty ve Strakonicích -náborová akce ČUS  2.A, 2.B, 3. B  
Drnková, Johanesová, 
Míčková  

  Malování na plot  ŠD (všechna odd.)  Kylbergerová  

21.  ŽP: Růžový den  2. stupeň + 5. roč. Slavíková, Hrochová  

23. Exkurze CEV Podskalí (zvířátka)  ŠD 1.A, 2.A  
Schovancová  
Neumanová  

27. Laser Game ve škole 
6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 
7.B,  ŠD (celá)  

Schovancová  

  Můj den s TU  1 - 9. ročníky  TU a ped.prac.  

  Den s TU - hry a soutěže ve škole, laser game  7. A   Slavíková  

  Den s TU – Podzim (týmové hry a soutěže )  2.A, 2.B  Drnková, Johanesová  

  Den s TU – Exkurze - Srní  1. A, 1. B, 1. D  Eyblová,Švecová,Šejvar 

  Den s TU - ruční práce, hry ve třídě  3. A  Hradecká  

  Den s TU – hry a soutěže ve škole i venku  3. B  M. Míčková  

  Den s TU – hry a soutěže ve třídě  2.C  J. Šimková  

  Den s TU – hry a soutěže ve třídě a venku  4. A  Hurychová, Šnobrová  

  Den s TU - plavání, hry ve třídě  4.B  M. Čudanová  

  Den s TU - Strakonická šifra  6.A   Španihelová  

  Den s TU – hry, soutěže venku i ve třídě  9.A  Policarová, Hrochová  

  Den s TU - Pyžamový den  9.B  Šípová  

  Den s TU - Přírodní rezervace Tůně v Hajské  9. C   Staňková B.  

  Den s TU- Strakonická šifra, laser game  6. B  Janebová K.  

  Den s TU - Srdíčkový den v kruhu  5. A  Kostohryzová L.  

  
Den s TU – sport.-turistické dopoledne s 
výstupem na Kuřidlo  

5. B  
N. Černá, J. 
Neumanová  

  
Den s TU - Tandemová výuka - Projekty EU a 
matematika  

4.C a 5. C  
Rohová  

Novotná  

  Den s TU - plavání, hry ve třídě   3. C  Matejová  

29.  Návštěva psího útulku se školní družinou  ŠD 3.A, 2.B  Korcová, Kylbergerová 

29. 9-
1.10  

Adaptační kurz 6. ročníky  6. ročníky  TU 6. ročníků  

říjen     

7.10.  
Přírodní společenství les-šablona EU – den s 
odborníkem mimo školu  

4. C, 5. C  Rohová, Novotná  

  Žákovský parlament: Teplákový den  2. stupeň + 5. roč.  Slavíková  Hrochová  

11.10. Projektový den - Mevpis a SRŠ Vodňany (z důvodu 
karantény 2 tříd akce přeložena)  6. ročníky  Staňková  

13.10. Přírodovědný klokan (6.hodina)  8., 9. ročníky  Janebová  
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říjen  Školní rok 2021/22 Účastníci  Garant  

18.10  Burza škol 8.30-15.00  9. ročníky Mgr. Kalbáčová  

  Němčina nekouše - jazykové animace   8. ročníky  Kalbáčová, Slavíková  

21.10. Biologická olympiáda - školní kolo kat. C   8. + 9. ročník  Staňková  

22.10. Biologická olympiáda - školní kolo kat. D  6. + 7. ročník  Staňková  

  
Mladý chemik - školní kolo  9. ročníky  Policarová  

Návštěva VOŠ,SPŠ a SOŠ Strakonice  9.A  Policarová  
22. 
23.10 Výročí školy – den otevřených dveří Celá škola ŘŠ 

listopad       
12.11. Jak se žije v Podnebíně (Cassiopeia ČB -   9. A (25 žáků)   Staňková  

3 hodinová simulační hra - klimatická změna  6 -9. roč. (30  ž.)  

17. 11 Euroškola Strakonice   9. ročníky    

19.11. Beseda - Zemědělství v ČR  4.A  Hurychová, Šnobrová  

23.11. SPŠ Volyně - Den s obnovitelnými zdroji   9. ročníky    
29.11. - 
3.12.  

Jazykový pobyt (Waldmünchen) - vybraní žáci  9. ročníky Slavíková, Kalbáčová  

listopad 
prosinec 

ŽP: Piškvorkový turnaj  2. stupeň + 5. tř. Slavíková, Hrochová  

1.12.   Planeta Země 3000 - Madagaskar- zeměpisný 
pořad  

5. – 9. ročníky  Mgr. Hrdličková 

13.12. Není komín jako komín - Energy Centre ČB  8. + 9. ročníky  Staňková  

17.12. ŽP: Vánoční den  Celá škola  Slavíková, Hrochová  

leden    

27.1.   Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR KK 9. ročníky  Policarová  

24.1.  Dějepisná olympiáda KK 8.-9. roč.  Turnhöferová, Žíla   

26.1.  Školní kolo  olympiády  z českého jazyka   8.-9.roč.  
Šípová,Turnhöferová, 
Španihelová  

únor        

8.-18. 2 ŽP: Olympijský zpravodaj  2. stupeň  Slavíková , Hrochová  
březen     

2- 3.  ŽP: Sbírka pro Ukrajinu  celá škola  Slavíková, Hrochová  

7. 3 Mevpis Vodňany - projektový den  6. ročníky  Staňková  

 Okresní kolo konverzační soutěže v NJ  8.,9. ročníky  Kalbáčová, Slavíková  

15.03. Návštěva CEV Podskalí – Jak se žije v divočině   Eks - 6. B, C  Staňková, Janebová 

18.03. Beseda se spisovatelem - knihovna  3. A, B, C  Hradecká Míčková Matejová  

21.3.   Matematický klokan                 6. - 9. roč.              Kloudová                     

 Ponožkový den 5. B Černá, Neumannová 

22.3.   Okresní kolo dějepisné olympiády  9.roč.  Turnhöferová  

23.3.  Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - 
krajské finále  

9. ročníky  Policarová  

24. 3. Den otevřených dveří I. stupeň   
25. 3.  Beseda se spisovatelem  4. A  Hurychová  

  ŽP: Nástěnka Učíme se češtinu  2. stupeň  Slavíková ,Hrochová  
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duben Školní rok 2021/22 Účastníci Garant 
04. 4.  Návštěva CEV Podskalí – Jak se žije v divočině   Eks – 6. A, D  Staňková, Policarová  
11. 4.  Biologická olympiáda OK kat. C  (8.- 9.)  viz. web  Staňková  

13.4. Velikonoční dílny 1. stupeň  TU I. st 

12. 4.  Dravci  1. stupeň   Staňková  

19. 4.  Rybářská olympiáda  - školní kolo 6. - 8. roč. výběr Staňková  

22. 4  Biologická olympiáda - okresní kolo kat. D (6.-7.)  viz.  web  Staňková  
22. 
a23.4. 

Noc s Andersenem  6. ABCD  Kloudová,Španihelová,Janebo

vá,Tomanová,Prušáková  
25.5. Ručníkový den 5.B. Černá, Neumannová 

26.4.  Den Země (DDM Strakonice)  Výběr z 6.-9. Roč. Janebová   

28. 4.  Planetárium České Budějovice  3. A , 3. C  Hradecká, Matejová  
Květen    

2.- 6. 5. Stožec - ekologická pobytová výchova  6. roč. (30 žáků)  Staňková  

10.5. Výlet hrad Rabí  1.C  Žílová, Hrabáková  

11.5.  JE Temelín 9 ABC  9. ročníky  Lhoták  

  Vybíjená okresní kolo-2.místo  4. a 5.ročníky  Schovancová  

9-13. Německý jazykový pobyt – Lipno-
Waldmünchen  

9. ročníky,  Slavíková, Kalbáčová  

Výběr žáků 8. roč.  
17.5.  Planetárium České Budějovice  4.B, 4.C  Čudanová, Novotná  
18.5. Exkurze Povydří 1.A,B,D,2.B TU a AP 
20.5.   Exkurze Zvíkov  7.C  Žíla, Holubová 
24.5. Výukový program – Lovci a sběrači (Semenec)  6.B,C  Prušáková, Janebová  
26.5.  Protidrogový vlak  6. ročníky  Španihelová,Tomanová  

Prušáková,Janebová  
26. 5.  Techmania Plzeň  9. A  Policarová, Hrochová  

27.5.  Výukový program – Lovci a sběrači (Semenec)  6.A,D  Tomanová,Španihelová  

30.5.  Basketbalová soutěž  JR.NBA  První stupeň  Drnková  

 30. 5.  ŽP: Úklid v okolí školy  2. stupeň + 5. Roč. Slavíková, Hrochová   

31.5. Den dětí v CEV Podskalí  1.C  Žílová,Hrabáková  
  Planetárium - České Budějovice   3.B, 4. A  Míčková,Zoubková,Hurychov

á, Šnobrová,Kristková  

30.5.-
3.6  

Barevný týden ve škole  2.C  Šimková, Kopáčková  

 31.5. Zažijte budoucnost-Scania  ŠD,  5.B , II.st. Korcová Koubová, TU  

červen    
1. 6.  Výlet na Kuřidlo  3. A, 3. C  Hradecká, Matejová  
 MDD – Atletická olympiáda 5.roč. Hrdličková, TU 

  Zažijte budoucnost - Scania  2. stupeň a 4. A.  Hurychová  

2.6  DEN DĚTÍ ve ŠD  Školní družina  Korcová Duchoňová  
3.6.  ZEMĚRÁJ – exkurze 2. A, 2. B  Drnková, Schovancová, 

Johanesová, Chumová  
6- 9. 6.  Den dětí pro MŠ  4. B, 4. C  Čudanová, Novotná  

6- 9. 6. STEM výuka nadaných žáků - Pdf JU ČB  6. - 9. ročník  Kloudová  
10. 6.  ZOO Hluboká - exkurze    Šimková, Kopáčková  
13.6.  Přírodovědná exkurze (Sudslavická naučná stezka)  9. C  Staňková  
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 Školní rok 2021/22 Účastníci  Garant  

13.6.  Brno- výstava Tutanchamon, Vida  2. stupeň - 
odměnění žáci  

Turnhöferová Žíla , 
Kalbáčová, Hrochová  

14.15.6.  Cyklovýlet Novosedly,Kladruby,Strakonice 5. A,B  Černá 
15.16.6 Výlet na rozloučenou s 1. stupněm 5.C Rohová 
15.6.  Kemp Katovice - cyklovýlet  6. A  Španihelová  
  Areál lesních her Prachatice  4. B  Čudanová  
 Přednáška OSH (Okresní sdružení hasičů) Strakonice, 

Náměstkyně starosty KSH JČK Jaroslava Boukalová 
ŠD Hrabáková 

16.6.   ŽP: Den bez tašky  2. stupeň + 5. roč. Slavíková,Hrochová  

 Praha – ND   9. roč.  Šípová, Policarová   

 Rozloučení – sport aktivity Podskalí 5.B Černá 

13-17.6. 2022 Adaptační kurz Dol u Sedlice 1. ročníky TU a AP 1. roč. 

21.6.  Cyklovýlet - Novosedly – Katovice - Strakonice  4. A ,5.C Hurychová, Korcová  

22.6.  Odpoledne plné her + spaní ve škole  3. B  Míčková, Zoubková, 
Černá  

23, 24 Cyklovýlet - Novosedly –Katovice - Strakonice  4. C  Novotná, Korcová 
Pichlíková  

27.6.  Tábor - exkurze 8. B  Kahovcová, Kloudová  

  CEV Podskalí - projekt  2. A  Drnková, Schovancová  

 Školní výlet – Malá Turná 5. A, B TU 

  Offpark – lanový park Sušice   9. A   Policarová, Hrochová  

27.6. Rozloučení rodičů a žáků s TU 5.C Rohová 
27a28.6. Kino  I. a II. st. ZŘŠ 

S ohledem na nařízení vlády v souvislosti s COVID-19 se stále celá řada pravidelných, 
naplánovaných a zde neuvedených aktivit, projektů a akcí nemohla uskutečnit.  
Např.: Vánoční jarmark s kavárničkou, Vánoční dílny, Halloween strašidelné učení, Sametová 
revoluce, Cesta kolem světa, Advent a Vánoce, Den veteránů, Návštěva seniorů, a další  

2. 5. Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Při práci se žáky se speciálními potřebami se řídíme vyhláškou 27/2016 Sb. v aktuálně 
platném znění a včetně pozdějších úprav. Pedagogičtí pracovní byli na úvodní pedagogické 
radě seznámeni s aktuálním stavem ve škole (konkrétní žáci, doporučení, postup při výuce,...). 
AP ve spolupráci s VP průběžně vyhodnocovali stanovené metody a postupy pro další práci. 

Ve školním roce 2021/22 bylo k 30. 6. evidováno v kartotéce školy celkem 98 žáků (14,1 %).  

Z toho s podpůrnými opatřeními  PO 1:       7 žáků,   
          PO 2:   64 žáků,   
                                          PO 3:  27 žáků,  
 
Ve škole pracovalo 19 asistentek pedagoga, jejich práci koordinovalo vedení školy a VP. 
Pro děti sledované školskými poradenskými zařízeními otevíráme každoročně na I. stupni 
předměty speciálně pedagogické péče. Přehled a počty žáků viz kap. 2.2. 
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2. 6. Péče o nadané žáky 
Ve školním roce 2021/22 byl 1 žák diagnostikován jako žák s identifikovaným nadáním 
s potřebou podpůrného opatření. Nově proběhlo testování IQ ve spolupráci s Mensou ČR. 
K nejvyšším hodnotám patřilo např. 138 bodů IQ žáka ze 4. ročníku. 
Pro 1. stupeň byl otevřen Klub nadaných dětí vedený Mgr. Janou Rohovou. Klub rozvíjí 
nadání dětí, logické a kritické myšlení. Děti realizují tematické projekty, únikové hry, logické 
úkoly, prostorové stavby, stolní hry,…. Klub je registrován Mensou ČR, se kterou úzce 
spolupracuje. Škola spolupracuje také s poradnou v Táboře (kde se na nadané děti 
specializují) a Mensou strakonického gymnázia. 
Nadaným žáků bez diagnostiky se věnujeme ve škole individuálně nad rámec vyučovacích 
povinností. Tyto žáky připravujeme na různé soutěže a olympiády. Rozvíjíme jejich aktivitu a 
zájem úkoly nad rámec osnov (referáty, příprava a zapojení do projektů). 
Ze zprávy na webu školy:  Dva z našich žáků - Vojta Fuščič (5. A) a Vojta Straka (4.C) - 
postoupili do krajského kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR.  

    foto i text zprávy Mgr. Rohová 

Školní parlament společně s Klubem nadaných dětí jel na exkurzi do Prahy. Program byl 
zahájen setkáním s budoucí paní rektorkou Univerzity Karlovy  prof. MUDr. Milenou 
Králíčkovou, Ph.D., která pochází ze Strakonic a je bývalou žačkou naší školy. Vyprávěla 
nám o historii, ale i současné situaci univerzity. Nezapomněla zmínit ani svůj osobní život 
a svou kariéru, což bylo také velmi zajímavé. Mohli jsme se zeptat na všechno,  
co nás zajímalo. Poté následovala prohlídka Carolina, kde nám byly ukázány i prostory,  
kam se běžný člověk nedostane. (výňatek ze zprávy účastníků exkurze)  

   
          foto: Mgr. Čejka 
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Škola se přihlásila do prvního ročníku Ekonomické olympiády pro základní školy. Zapojeno 
bylo celkem více než 145 škol a bylo otestováno přes 3000 žáků. Nejlepší výsledek 92% –
23 správně zodpovězených otázek (z 25) dosáhli dva žáci: V. Bečvář a Catalin Creita-Mindra. 
Edu.Lab (Škoda Auto a Scanie)  
Celorepubliková akce prezentovala pokročilé a nejmodernější výrobní technologie 
v rozloženém návěsu kamionu před naší školou. Akce žáky nejen zaujala, ale také podnítila 
jejich zájem o další studium technických oborů.                foto: Mgr. Čejka  

 
Z rozhlasové zprávy Českého rozhlasu:  
48 žáků II. stupně ze základní školy F. L. Čelakovského ve Strakonicích se tento týden učí 
programovat roboty, zkoumá biologické vzorky pod mikroskopem a fyziku převádí do praxe 
při práci s 3D perem. Jihočeská univerzita totiž připravila speciální projekt pro nadané děti. 
Po jedné z učeben pedagogické fakulty Jihočeské univerzity jezdí malí roboti. Příkazy jim 
prostřednictvím počítače dávají žáci Základní školy Čelakovského ze Strakonic. Základy 
programování jim ukazuje Patrik Klofáč z katedry informatiky.  
„Pro první ročník této akademie jsme zvolili přírodovědné vzdělávání, takže jsou zapojeny 
katedry matematiky, informatiky, fyziky a přírodopisu,“ uvádí děkanka pedagogické fakulty 
Helena Koldová.  

Strakonická Čelakovského základní škola se snaží nadané žáky podporovat dlouhodobě. 
„Někomu by se mohlo zdát, že jsme trošku přeskočili střední školu, ale ono to tak není.  
My chceme dětem ukázat nějaký cíl, možnosti jejich budoucího vzdělávání, obecně možnosti, 
kam až mohou dojít,“ vysvětluje ředitel Radek Čejka.  
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2. 7. Úspěchy našich žáků v soutěžích  

2.7.1. Přehled výsledků v soutěžích (bez sportovních) 

Datum  Soutěže školní rok 2021/22 
název a úroveň (např. krajské kolo)  

Účastníci  Umístění  Garant  

září  Čestický brambor  6. - 9.  roč. 3 medailová m.  Pešl, Kahovcová, Šípová  

říjen  Mensa - Logická olympiáda I. i II.st.  1.-9- roč.  33 žáků na webu šk. Rohová  
13.10.  Přírodovědný klokan  8., 9. Roč.  na webu školy  Janebová  

21. 10.  Biologická olympiáda šk. kolo kat.C  8. + 9. roč. na webu školy  Staňková  

21. 10.  Biologická olympiáda šk. kolo kat.C  6. + 7. roč. na webu školy  Staňková  

22.10.  Mladý chemik  - školní kolo  9. ročníky    Policarová  
Listopad          
8.-9.11. Bobřík informatiky  4-9ročník   na webu školy  Lhoták, Matějková  

26. 11. Matematická soutěž - MASO 8. A  Litoš, Živnůstka,  
Kučera  

Matějková  

leden  Ekonomická olympiáda  8. a 9. roč.    na webu školy Čejka  
18.1.  Okresní kolo MO 5. a 9. ročník  5. a 9. roč. 1. místo  Pešl  

27.1.  Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR - KK  

9. ročníky    Policarová  

24.1.  Dějepisná olympiáda -šk. kolo          8- 9.roč.       Turnhöferová, Žíla  

Olympiáda z českého jazyka - šk.k. 8.-9.roč. Šípová, Turnhöferová   
Španihelová                

únor  Konverzační soutěž v NJ  8. a 9. roč.  školní kolo  Kalbáčová,Slavíková 

březen          
7.3.  Konverzační soutěž v NJ    OK 2. místo N. 

Němejcová,  
3.-4. E. Straková, 8. 
N. Topinková  

Kalbáčová, 
Slavíková  

16.3.  konverzační soutěž v AJ    OK 2.T. Školová  Prušáková, Ševítová  

21. 3.  Matematický klokan  6. - 9. roč.  školní kolo  Kloudová  

21.3.  Výtvarná soutěž - Jaký to asi bude, 
Muzeum Středního Pootaví  

5.-9. 
ročník  

3 medailová 
místa  

Pešl, Šípová, 
Kahovcová   

23.3.  Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR - krajské finále  

9. ročníky  3. místo E. 
Straková (9. A)  
11. Silovská B.  

Policarová  

24.3.  Dějepisná olympiáda OK    OK – 6. místo 
Poulíček,Linhartová, 
Kroutilová  

Turnhöferová  

31.3.  Olympiáda z českého jaz.-OK  Straková E.  Šípová  

duben      

6.4.  MO okresní kolo  6. třída  1. místo OK 
Kunclová 

Pešl  

11. 4.  Biologická olympiáda - OK  
(kategorie C – 8. a 9. ročníky)  

  1. místo  
N.Petrová (8. B) 
postup do KK  

Staňková  

19. 4.  Rybářská olympiáda - školní kolo  6. - 8. roč.    Staňková  
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2.7.1. Přehled výsledků ve sportovních soutěžích 
 

Sportovní soutěže školy 2021/2022 
Název akce Datum kolo kategorie umístění 

Čeps cup  11. 11. 2021 okresní II. 1. 
Florbal  09. 12. 2021 okresní IV. CH 1. 
Florbal  09. 12. 2021 okresní III. CH 1. 

Florbal 12. 01. 2022 krajské IV. D 2. 
Florbal 13. 01. 2022 krajské IV. CH 7. 
Florbal 19. 01. 2022 krajské III. CH 4. 

Házená 01. 03.2022 okresní. III. D 1. 
Házená 08. 03. 2022 okresní IV. D 1. 
Házená 08. 03. 2022 okresní IV. CH 1. 

Stolní tennis 10. 03. 2022 krajské IV. D 1. 
Basketbal 17. 03. 2022 okresní III.D 3. 
Basketbal 24. 03. 2022 okresní IV. D 2. 
Basketbal 24. 03. 2022 okresní IV. CH 1. 

Basketbal 31. 03. 2022 krajské IV. D 1. 
Volejbal 05. 04. 2022 okresní IV.Ch 2. 
Florbal  05. 04. 2022 okresní II. 1. 

Házená 07. 04. 2022 krajské IV.Ch 2. 
Házená 07. 04. 2022 krajské IV. D 3. 
Házená 12. 04. 2022 krajské III. D 1. 

Minifotbal 20. 04. 2022 okresní IV. Ch 5. 

Minifotbal 27. 04. 2022 krajské IV.D 2. 
Fotbal 26. 04. 2022 krajské II. 1. 

Pohár rozhlasu 04. 05. 2022 okresní III.Ch 2. 
Pohár rozhlasu 04. 05. 2022 okresní III.D 6. 
Pohár rozhlasu 05. 05. 2022 okresní IV.D. 1. 
Pohár rozhlasu 05. 05. 2022 okresní IV.Ch 1. 

Pohár rozhlasu 12. 05. 2022 krajské IV.D 2. 
Pohár rozhlasu 12. 05. 2022 krajské IV.CH 5. 

Basketbal 18. 05. 2022 krajské IV.Ch 5. 
Házená 20. 05. 2022 Republikové finále III.D 5. 

 
Bohužel s ohledem na nařízení vlády vycházející z pandemické situace se celá řada 
pravidelných soutěží neuskutečnila, ze stejného důvodu se nekonala republiková finále. 
 

22. 4.  Biologická olympiáda - okresní 
kolo   
(kategorie D – 6 a 7. ročníky) 

  6. místo  
Moravcová J.  
7. místo Sokol L.(6.A 
a postup do KK  

Staňková  

26.4.  Den Země (pořádaný DDD 
Strakonice)  

Vybraní 
žáci 6.-9. 
ročníků   

3. místo kat. II.  
Kováčik A., 
Sokol L. (6. A) 

Janebová   

květen          
12.5.  BiO - KK – kat. C Petrová N. 8. B    Staňková 
19. 5.  BiO - KK – kat. D Sokol L.   6. A    Staňková 
31.5.  Stop šikaně  6.-9.  Roč.    Pešl,  Šípová  
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 2. 8. Školní družina 
 
Ve školním roce 2021/22 bylo otevřeno 10 oddělení ŠD. Kapacita školní družiny byla 
naplněna v počtu 224 účastníků, z toho 107 dívek. O žáky se staralo 10 vychovatelek  
a 4 asistentky pedagoga. Otevřelo se 10 kroužků školní družiny. Od září 2021 se školní 
družina zapojila do projektu Děti na startu – pod kterým jsou vedeny některé sportovní 
kroužky. Paní vychovatelky se zúčastnily trenérského kurzu SPORTKLUBU Kladno.  
Kroužky ŠD:  

Pohybové hry – K. Mrázová 
Dovedné ruce – E. Pichlíková 
Dopravní  - Z. Kapounová 
Vybíjená – I. Schovancová,   
   J. Neumanová 
Aktivity s míčem – A. Kylbergerová 
Rytmická cvičení – J. Miglová 
Šikulka – J. Korcová 
Fotbal – E. Duchoňová 1. a 2. třídy, 
Fotbal – L. Hrabáková 3. až 5. třídy  
Badminton – L. Hrabáková 
      Na kroužky školní družiny se zapsalo 106 účastníků. 

Od září opět probíhala celoroční hra, v tomto roce pod názvem „ Putujeme za zvířaty“ 
(např. Mazlíčci – září, Lesní – říjen, Vyhynulí – listopad,…) 
 

V závěru školního roku se uskutečnilo tradiční rozloučení se školní družinou pro děti  
v odpoledních hodinách s programem na školní zahradě (soutěže, hry, sladké odměny...). 

 

   

Školní rok 2021/2022 proběhl ve ŠD v dobrém duchu. Vzájemná spolupráce s rodiči  
byla bezproblémová.  

    Za školní družinu zpracovala Eva Duchoňová, fotky vychovatelky ŠD 
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2. 9. Činnost výchovného poradce 
 
Ve škole pracují 2 výchovné poradkyně podle plánu zpracovaného na začátku školního roku. 
Plán byl průběžně vyhodnocován k datu pedagogických rad a plněn.  

Ve školním roce 2021/22 bylo evidováno celkem 98 žáků s přiznanými podpůrnými 
opatřeními. Opakovaně tak dochází k nárůstu počtu žáků se SVP ve srovnání s předchozím 
obdobím a administrativy s tím spojené. Obě výchovné poradkyně vedou agendu těchto žáků, 
zodpovídají za vedení dokumentace a koordinují činnosti spojené s poskytováním podpory. 

Přehled k 30. 6. 2022 

 Počet celkem stupeň PO Mimořádně nadaní 

  1 2 3  

I. stupeň 61 6 38 17 
1 

II. stupeň 37 1 26 10 
0 

Celá škola 98 7 64 27 
1 

 
Obě VP řeší průběžně všechny problémy žáků s výukovými problémy nebo poruchami 
chování - výchovné komise, konzultace s rodiči i žáky, spolupráce se sociálním odborem 
místního MÚ/ dětským centrem Strakonice/ Policií ČR, doplňkové materiály apod. 

Výchovná poradkyně pro 1. Stupeň  
Provedené činnosti za jednotlivé měsíce:  
Září:  Kontrola a převedení žáků se SVP do nového školního roku. Kontrola dokumentace.
 Projednání a vypracování s učiteli IVP. Zařazení vytipovaných žáků na doučování. 
  Příprava činnosti AP a školního asistenta.  
Do prvních tříd nastoupilo 88 žáků, z toho jedna žákyně studuje v zahraničí a 2 žáci opakují 
první ročník. Čtyři žáci mají PO 3 s IVP. U všech žáků kromě dvou proběhla adaptace bez 
problémů.  
Říjen: Navázání spolupráce s PPP a SPC ohledně žáků se SVP. Kontrola IVP. 
  Sledování práce se žáky s PLPP, PO-1, PO-2, PO-3. Sledování adaptace prvňáčků. 
Listopad: Sledování činnosti PSPP. Hospitace zaměřené na práci se žáky se SVP. 
          Hodnocení práce se žáky se specifickými vývojovými poruchami. 
Žáci s SVP: V 1. čtvrtletí je evidováno v kartotéce v budově Chelčického celkem 44 žáků, 
které jsou v péči školských poradenských zařízení.  
Počty žáků s podpůrnými opatřeními: PO 1: 4 žáci, PO 2: 25 žáků, PO 3: 15 žáků  
15 žáků má IVP, 1 žák má PLPP a 1 žák má PO 2 pro nadané žáky 

Žákům dále byly nabídnuty 2 nepovinné předměty: Doučování  - Mgr. Jitka Marešová,  
            Logopedie – Mgr. Lucie Švecová.  
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Prosinec: Hospitace zaměřené na práci se žáky se SVP v 1. ročníku.  
       Hodnocení účinnosti IVP.   
Leden: Projednání s TU způsobu hodnocení a klasifikace žáků se SVP.  
Žáci se SVP:  V 1. pololetí školního roku 2021/2022 bylo v ŠPZ vyšetřeno celkem 14 žáků.  
V 1. pololetí je evidováno v kartotéce na budově Chelčického celkem 34žáků, které jsou 
v péči školských poradenských zařízení.  
Počty žáků s podpůrnými opatřeními na 1. stupni na budově Chelčického:  
PO 1: 3 žáci, PO 2:18 žáků PO 3:13 žáků, 10 žáků má IVP 
 Únor: Konzultace s učiteli při výběru a obnově učebnic a didaktických pomůcek pro     
  jednotlivé ročníky na následující školní rok. 
           Spolupráce s MŠ a ŠPZ ohledně odkladu školní docházky. 
Březen: Příprava zápisu do 1. třídy ve spolupráci s MŠ.  
     Konzultace s ředitelkami MŠ o projevech chování předškolních dětí a jejich  
     připravenosti na školu. 
             Tvorba PLPP pro nově přijímané děti z Ukrajiny.   
Duben: Zajištění kontrolního vyšetření ve ŠPZ u žáků se SVP, jimž končí platnost 
     v červnu, červenci nebo srpnu 2022.  
     Zápis do 1. třídy. Přijímací zkoušky na gymnázia (5. ročníky) 
Žáci se SVP: Ve 3. čtvrtletí bylo v ŠPZ vyšetřeno celkem 5 žáků. Ve 3. Čtvrtletí bylo 
evidováno v kartotéce 1. Stupně celkem 44 žáků, kteří jsou v péči školských poradenských 
zařízení. Počty žáků s podpůrnými opatřeními: PO 1:4 žáci, PO 2: 26 žáků, PO 3: 14 žáků, 10 
žáků má IVP, 2 žáci mají PLPP a PLPP mají také všichni žáci z Ukrajiny pro neznalost 
českého jazyka. 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s doporučeními ŠPZ žáků se SVP ve školním 
roce 2021/2022 a jejich vzdělávacími potřebami. Podpisem zápisu z pedagogické rady všichni 
pedagogičtí pracovníci zároveň potvrzují seznámení s doporučeními ŠPZ žáků se SVP. 
Žákům je nadále poskytován nepovinný předmět Logopedie a Doučování a také je jim na 
základě doporučení ŠPZ poskytován předmět Speciálně pedagogické péče. 

Květen: Testování žáků 2. ročníků – příprava skupin AJ dle výkonnosti.  
               Práce se žáky se SVP. 
    Činnost předmětu speciálně pedagogické péče – nadále probíhala péče o děti s SVP. 
Červen: Rozdělení zapsaných žáků do 1. ročníku. Zpracování zprávy z činnosti výchovného 
poradce pro vedení školy.  
Závěry: Plán výchovného poradce pro 1. stupeň byl splněn vzhledem k dané situaci. 
V letošním roce je evidováno k 22. 6. v kartotéce 1. stupně celkem 58 žáků (včetně žáků 5. 
ročníků), které jsou v péči školských poradenských zařízení. PO-1:  4 žáci, PO-2: 36 žáků 
z toho je 1 žák vedený jako nadaný, PO-3: 18 žáků, 16 žáků má IVP a 2 žáci PLPP a 21 
ukrajinských žáků s PLPP pro neznalost českého jazyka. 

Pro děti sledované ŠPZ byly 2 nepovinné předměty: Doučování – Mgr. Jitka Marešová  
          Logopedie – Mgr. Lucie Švecová 
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Zápis do 1. tříd:  
Bylo zapsáno v řádném a dodatečném termínu 102 dětí. Z toho 4 žáci z Ukrajiny z toho 19 
dětí má odklad školní docházky o 1 rok (z toho 2 žadatelé o azyl z Ukrajiny), 4 žáci přestupují 
na jinou školu. Všichni žáci byli přijati.  
V září 2022 nastoupí pravděpodobně do prvních tříd – 85 dětí  
1. A – p. uč. Hradecká + AP  – 19 žáků  
1. B – p. uč. Míčková   – 22 žáků  
1. C – p. uč. Matejová+ AP   – 21 žáků  
1. D – p. uč. Rohová  + AP  – 23 žáků –  ½ třídy (matematika Hejného -zvolili rodiče)  
Opakovat ročník budou  2  žáci. 

Klub budoucích prvňáčků proběhl v květnu, uskutečnila se 4 setkání a celkem  
se ho zúčastnilo 65 předškoláků. 

Testování žáků 2. ročníků proběhlo v květnu.  

3. A - 13 žáků zařazeno do skupiny s rozšířenou výukou Aj 
3. B - 13 žáků zařazeno do skupiny s rozšířenou výukou Aj 
3. C - 10 žáků zařazeno do skupiny s rozšířenou výukou Aj 

 
Vypracovala: Mgr. Lucie Švecová 
 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň 

Práce se žáky s výchovnými a výukovými problémy, žáky s mimořádným nadáním 
Od září 2021nově diagnostikováni v PPP byli 2 žáci (6. B, PO 3, IVP; 8. A, PO 2, IVP) 
Třídní učitelé aktualizovali stávající  IVP , popřípadě doplnili průběžně nové. 
TU úzce spolupracují s pedagogickými asistenty – rozvrh, podpůrná opatření jednotlivých 
žáků, organizace výuky apod.  
Byly nastaveny pedagogické intervence. 
Všichni vyučující byli seznámeni s přehledem žáků s SPU a konkrétním doporučením ŠPZ. 
Proběhla schůzka výchovného poradce a metodika prevence s pedagogickými asistenty – 
přehled žáků s SPU, míra podpory, spolupráce s vyučujícími, rodiči, apod. 
Výchovný poradce se zúčastnil předběžného výběru nových pedagogických asistentů. 
Průběžně řešíme výchovné problémy – schůzky s rodiči, výchovná opatření, plánované 
preventivní programy, výchovné komise, komunikace s OSPODem 
Nadále probíhají třídnické hodiny. 
Výchovný poradce se zúčastnil schůzek s uchazeči o místo pedagogického asistenta. 
Volba povolání 
Všechny informace týkající se volby povolání – zdroje informací o středních školách, tisk 
přihlášek, užitečné odkazy apod. jsou pravidelně zasílány na rodičům na Bakaláře. VP 
spolupracuje s vyučujícími Pč v osmých ročnících. Úřad práce bohužel zrušil vzhledem  
ke stávající epidemiologické situaci všechny společné informativní schůzky devátých tříd. 
Byly doporučeny individuální návštěvy dětí s jejich zákonnými zástupci (kontakty  
na pracovníky ÚP byly předány v Bakaláři). 



 

23 

 

V říjnu 2021:  
proběhla schůzka VP, konaná na místním gymnáziu (informace od zástupců SŠ, letáky, …), 
rodiče a děti obdrželi informace k akci Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích,  
v místním MěDK proběhla Burza SŠ, které se zúčastnily deváté třídy (8. ročníkům byla tato 
informace sdělena ve škole a rodičům na webu), 
9. A a vybraní žáci 9. B a 9. C navštívili SPŠ ve Strakonicích (prohlídka školy, diskuse  
o oborech, přijímacím řízení apod.), 
osmé a deváté ročníky pokračují v návštěvě SPŠ a SOU Strakonice z programu IROP, 
proběhla prezentace Euroškoly na půdě naší školy 
Listopad 2021 
byly připraveny přihlášky na školy s talentovými zkouškami  - předány žákům 
rodičům devátých a pátých tříd byl nabídnut webinář týkající se přijímacího řízení 
ve škole proběhly prezentace následujících SŠ: SOŠ Blatná, SPŠ Písek 
deváté ročníky navštívily SPŠ ve Volyni v rámci programu Den s obnovitelnými zdroji 
(prohlídka školy, prezentace oborů, přijímací řízení) 
ve škole proběhl textilní workshop, organizovaný JHK, určený dívkám sedmých ročníků 
 
Ve druhém čtvrtletí šk. roku2021/22 nově diagnostikován v PPP  1 žák 7. A, PO 2. 
Třídní učitelé úzce spolupracují s pedagogickými asistenty –podpůrná opatření jednotlivých 
žáků, zlepšení komunikace s rodiči. 
Průběžně řešíme výchovné problémy – schůzky s rodiči, výchovná opatření, plánované 
preventivní programy, výchovné komise, komunikace s OSPODem, zprávy pro sociální odbor  
Nadále probíhají třídnické hodiny. 
Na konci kalendářního roku se žáci našeho žákovského parlamentu zúčastnili návštěvy UK  
u paní rektorky Králíčkové, v rámci motivačního programu pro nadané žáky. 
VP poskytuje možnost konzultací, rozhovorů s rodiči z důvodů pomalého začleňování dětí 
zpět do „normální“ výuky po COVID roce. 
 
Volba povolání 
Rodičům i žákům 5. a 9. tříd jsou průběžně poskytovány informace týkající se podávání 
přihlášek, zápisových lístků, přijímacího řízení. 
Dětem byly předány Atlasy škol Jihočeského kraje. 
Pokračujeme ve spolupráci s učiteli Pč  - volba středních škol, užitečné informace. Děti jsou 
zaregistrovány do programu SALMONDO (sebehodnocení, přehled středních škol, příprava 
na volbu povolání). 
Úřad práce i nadále poskytuje individuální konzultace (je nutná předběžná telefonická domluva). 

Prosinec, leden 2021  
V rámci programu IROP probíhají nadále prezenční návštěvy strakonické SPŠ a SOU řemesel 
a služeb.  
JHK nabídla další online burzu SŠ – rodiče i žáci byli informováni na Bakalářích (způsob 
připojení, časy připojení, přehled prezentovaných škol…) 
Fyzická příprava přihlášek na SŠ, konzultace s dětmi i rodiči ohledně správné volby SŠ. 
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Ve 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022 
Nově diagnostikováni v PPP byli 2 žáci (6. D, PO 2; 8. A, PO 2). 
Na žádost rodičů byl nově vypracován IVP pro žáka 8. A. Byl podrobně rozpracován  
do všech vyučovacích předmětů.  Spolupracovali jsme s dalším poradenským zařízením 
v Praze, kam žák pravidelně dochází. 
Průběžně řešíme výchovné problémy – schůzky s rodiči, komunikace s OSPODem, 
s Dětským centrem ve Strakonicích, SPC Strakonice. 
Byly vypracovány další zprávy pro sociální odbory (týká se dětí z krizového centra, dětí 
svěřených do jiné péče než rodičovské…). 
Lex Ukrajina 
Od března 2022 jsou postupně vypracovávány Plány pedagogické podpory pro ukrajinské 
žáky, ve kterých je zohledněna a řešena úroveň českého jazyka A0. 
Žáci jsou postupně začleňováni do třídních kolektivů (o rok nižších než je skutečný věk). 
Žáci se účastní zvláštní výuky českého jazyka, jsou rozděleni do několika skupin. Skupiny 
jsou průběžné doplňovány a upravovány. 
Od dubna 2022 je žákům poskytována další podpora v podobě ukrajinské vyučující. Žáci jsou 
uvolňováni z některých předmětů (D, Ch, NJ apod.). 
Volba povolání 
Žákům i rodičům byly předány informace ohledně přijímacího řízení, případného odvolání  
a dalšího postupu v případě nepřijetí na střední školu. 
Na společné schůzce s rodiči všech 9. ročníků byly také předány proti podpisu zápisové 
lístky. Pokud nebyly vyzvednuty, řešíme individuálními schůzkami ve škole na základě 
telefonické nebo jiné (Bakalář) domluvy. 
Při výuce Pč pokračujeme v přípravě na volbu povolání – program Salmondo. 
V dubnu 2022 se uskutečnily po dlouhé covidové pauze informační schůzky, pořádané 
Úřadem práce pro všechny třídy 8. ročníku. Byly zaměřeny na jednotlivá kritéria volby 
povolání, děti pracovaly ve skupinách, vyplnily si dotazník sebepoznání apod. V devátém 
ročníku plánujeme další schůzku na začátku školního roku. Děti se mohou na Úřad práce  
i samy objednat a absolvovat individuální pohovor. 
6. ročníky  navštívily místní SOU – předvedení nabízených oborů (aranžér, kadeřník, …). 
Lex Ukrajina 
Pro žáky 9. (reálně vyšších) ročníků řešíme průběžně volbu střední školy v České republice 
připravili jsme přihlášky (po předběžné domluvě na poptávaných středních školách) a 2 žáci 
se již zúčastnili přijímacího řízení z matematiky a angličtiny. 
Pokračujeme v přípravě na příští školní rok v případě setrvání v České republice. 
Rodičům a žákům byla předána informace o nezbytnosti základní znalosti českého jazyka 
s rodiči i žáky probíhají průběžně schůzky za přítomnosti tlumočníka. 
Ve 4. čtvrtletí školního roku 2021/2022byl nově diagnostikován v PPP 1 žák - 6. C, PO 2. 
Průběžně řešíme výchovné problémy – schůzky s rodiči, komunikace s OSPODem, 
s Dětským centrem ve Strakonicích, SPC Strakonice.  
Byly vypracovány další zprávy pro sociální odbory a soud (týká se dětí z krizového centra, 
dětí svěřených do jiné péče než rodičovské…).  
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Byla odeslána vyhodnocení podpůrných opatření PPP, které si je vyžádaly. 
Byly vyhodnoceny IVP s návazností na příští školní rok. 
Lex Ukrajina 
Byly vypracovány Plány pedag. podpory pro další ukrajinské žáky, žáci nadále docházejí  
do hodin českého jazyka, které probíhají celý týden. 
Žákům byl vysvětlen školní řád, dbáme na jeho přísné dodržování. 
 
V červnu 2022 navštívili úspěšní a nadaní žáci naší školy brněnskou výstavu Tutanchamon  
a následně si prohlédli interaktivní Science centrum VIDA. 
Volba povolání 
Po přijímacím řízení byly vyřízeny další přihlášky do 2. kol. Rodičům byly průběžně 
předávány informace týkající se odvolání nebo dalšího postupu v případě nepřijetí  
na konkrétní SŠ. 
Byly individuálně předány zbývající zápisové lístky. 
Lex Ukrajina 
Dalším žákům byly vyřízeny dodatečné přihlášky na SŠ. 
S rodiči ukrajinských žáků proběhly informační individuální schůzky, byly jim předány 
všechny informace související s přijetím na SŠ. 
Na české střední školy byli přijati 4 ukrajinští studenti (2x Euroškola Strakonice, 2x SPŠ 
Strakonice). 
Sedmé ročníky  navštívily  v květnu místní SOU – byly jim předvedeny nabízené obory 
(aranžér, kadeřník, …). V červnu pak osmé ročníky navštívily SPŠ Strakonice v rámci 
dlouholeté spolupráce mezi námi a SPŠ. 
V květnu se uskutečnil v rámci volby povolání projekt Scania – interaktivní program  
pro všechny žáky 2. stupně.  
 
Třídní schůzky byly zaevidovány v průběhu celého školního roku. 
Počet přítomných rodičů na TS:   

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Pavlína Kalbáčová 
 

Třída 7. 9. 2021 5. 5. 2022 
6. A 15 7 
6. B 17 0 
6. C 11 10 
6. D 13 8 
7. A 9 7 
7. B 11 8 
7. C 18 11 
8. A 15 11 
8. B 19 10 
8. C 20 7 
9. A 20 3 
9. B 9 11 
9. C 8 1 
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2. 10. Ekologická výchova  - hodnocení EVVO ve školním roce 2021/22 
 
REALIZOVÁNO 
Turistická část cyklisticko- turistického kurzu (8. ročníky) - trasy: část naučné stezky Švandy 
dudáka – Šibeniční vrch, Kuřidlo, Mutěnice, Radošovice  
Můj den s TU (27. 9.)   
6. B - Strakonická šifra (vytvořena dětským zastupitelstvem při MěÚ Strakonice – poznávání 
významných památek a míst v našem městě)   
1. ročníky – Návštěvnické centrum NP Šumava Srní ( výběh s vlky)   
9. C – přírodní památka Tůně v Hajské  
Eks – 6. roč. Eks – 6. A:  „Mykologická zahrádka“ v prostorách Gymnázia Strakonice  
12. 11. – 6. – 9. ročníky  ( cca 60 žáků) Jak se žije v Podnebíně - Cassiopeia ČB   
3hodinový pilotní program  – simulační hra zaměřená 
na adaptačních opatření reagující na změnu klimatu v dané lokalitě obce Podnebína   
 Den s obnovitelnými zdroji v SPŠ Volyně– 9. ročníky  ( 23. 11. 2021) 
 Není komín jako komín - alternativní zdroje výroby elektrické energie (Energy Centre 
České Budějovice) – 8. a 9. ročníky – 13. 12. 
Objednána putovní výstava „ Klimatická změna“ Energy Centre České Budějovice  
ve spolupráci s rakouským spolkem Klimabündnis  (doposud však výstava nedoputovala). 
Využíváme „Studijní  minikoutek“ – k poznávání rostlin, ptáků 
  “Pohádkové Vánoce” - vánoční výstava  Muzea středního Pootaví  Strakonice (Eks 6. roč.) 
 „Čína“ Svět kolem nás - zeměpisný pořad 
 Planeta Země 3000 - Madagaskar- zeměpisný pořad 
 Projektový den Mevpis Vodňany: 6. A, B, C, D  (07. 03. 2022) – 82 žáků  
 a) Mevpis  Vodňany - Letem vodním světem ( program zaměřený na vodní živočichy a jejich 
ekologii spojenou s ukázkami živých ryb a raků)  
 MEVPIS( Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační 
středisko ochrany vod Vodňany při Fakultě rybářství a ochrany vod JČU ČB) 
 b) ERPP - Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví -  exkurze ryby, raci  
 c) SRŠ - Střední rybářská škola – prohlídka rybářského muzea a akvárií  zprostředkování 
soutěže „Putování vodní krajinou Země zamyšlené“  žákům  školy (10  soutěžních kol -  
Ing. Miroslav Šobr - odbor ŽP při MěÚ Strakonice). 
 Přírodovědný klokan – 8. + 9. ročníky 
 Rybářská olympiáda – školní kolo 
 Den Země (přírodovědnou soutěž pořádá CEV Podskalí při DDM Str.) – 1. a 2. stupeň 
21. 4. Zeyferus: Dravci (1. a 2. stupeň) 
 Biologická olympiáda:   
a) školní kolo: kategorie D – 6. + 7. ročníky,        kategorie C – 8. + 9. ročníky)  
                          1. místo: Sokol Lukáš                    1. místo: Petrová Nela    
                          2. místo: Moravcová Justýna       2. místo: Čuřín Tomáš  
                          3. místo: Hlinková Eliška             3. místo: Topinková Natálie  
následná příprava žáků pro okresní kolo BiO (8 žáků) : Téma: Jak přežít zimu  (zpracování 
vstupního protokolu, poznávání rostlin a živočichů, studium vstupního testu, laboratorní průprava)                                           
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b) okresní kolo (DDM Strakonice): 1. místo: Petrová Nela (kat. C) : postup do krajského kola 
                                                      6. místo: Moravcová Justýna (kat. D): postup do KK 
                                                         7. místo: Sokol Lukáš (kat. D)  
c) krajské kolo (DDM České Budějovice):  Petrová Nela, Sokol Lukáš: úspěšní řešitelé 
 návštěva CEV Podskalí – výukový program: Jak se žije v divočině  (Eks – 6. ročníky) 
 2. – 6. 5.: týdenní pobytová ekologická výchova v SEV Stožec při NP Šumava 
Přírodovědné muzeum Semenec v  Týně nad Vltavou: výukový vzdělávací program 
Lovci a sběrači:- 6. ročníky: 24. 5. – 6. B + 6. C; 27. 5. – 6. A + 6. D  
Den dětí: Poznáváme naše město v Muzeu Středního Pootaví Strakonice – 9. C 
Přírodovědná exkurze: „Sudslavická naučná stezka“ v pošumavské přírodní rezervaci  
Opolenec u Bohumilic v Čechách – 9. C 
V rámci projektu STEM pobyt na katedře biologie při Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích (40 žáků) – práce s mikroskopem, pokusy, poznávání přírodnin, ….. 
projekty Ch (8. a 9. ročníky: např. téma:  Voda)   
Návštěva:   Jaderná elektrárna Temelín (9. ročníky) 
   Techmania Plzeň (9. A) 
 EKS – postery – třídění odpadu – aktivizace žáků  
          - recyklace papíru, výroba ekotašky, malování na kameny, …..  
          -vycházky(lovení vodních bezobratlých, poznávání rostlin, živočichů, přírodnin,ekohry) 
 Školní parlament „Pačes“: úklid okolí školy  
  
ŠKOLENÍ koordinátora EVVO 
Podzimní dny EVVO – Cassiopeia České Budějovice (18. 11. 2021) 
Nerosty a jak na ně? Aneb jak se vyznat v horninách? (9. + 10. 11. 2021)  DVPP – ZVAS ČB 
Právo ve škole (Mgr. Veselá) 
Využití motivace při vzdlělávání (MAS Strakonicko, 25. 02. 2022) 
Nerosty, jak na ně? (dvoudenní terénní mineralog. program  DVPP – ZVAS ČB (1.– 2. 4. 22)  
  
Naše škola je zapojena do dlouhodobého celostátního programu MRKEV  (Metodika  
a realizace komplexní ekologické výchovy), který realizuje střešní organizace  
sítě středisek ekologické výchovy věnující se environmentální výchově v ČR Pavučina 
(SSEV), jejímž koordinátorem pro Jihočeský kraj je Centrum ekologické a globální výchovy 
CEGV Cassiopeia České Budějovice. V rámci aktivit jihočeského centra byla naše škola 
zapojena do projektu Metodická a informační pomoc s realizací environmentální  
a multikulturní výchovy v jihočeských mateřských, základních a středních školách “Podaná 
ruka“ a projektu Metody aktivního učení v environmentální, multikulturní, osobnostní  
a sociální výchově „ Uchopit a Pochopit“. V 6. ročníku je vyučován ekologický seminář jako 
volitelný předmět včetně praktických výstupů z oblasti EVVO. Dále pak předměty 
přírodověda a chemie, a to nejen v rámci průřezových témat. Žáci se ve škole učí třídit odpad 
-  na chodbách jsou nádoby na třídění papíru a plastu. 
 

Vypracovala: Mgr. Bohumila Staňková 
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2. 11. BESIP a plavecký výcvik 

Ve spolupráci s PČR se podařilo realizovat pro I. stupeň akci s názvem Úrazy a chování 
v provozu. Dopravní soutěž ve školním roce 2020/21 neproběhla. Bezpečnost silničního 
provozu byla probírána individuálně – nejčastěji ve výuce, ale také při vhodných akcích školy 
(např. cykloturistický kurz, pěší exkurze,...).   
Plaveckého výcviku ve školním roce 2021/22  se zúčastnilo 290 žáků z 1. stupně. Výcvik 
vzhledem k rekonstrukci vnitřních prostor areálu probíhal ve venkovním vyhřívaném bazénu.  

2. 12.  Lyžařský výcvik, cykloturistický výcvik, vodní turistika 
 
Ve školním roce 2021/22 se uskutečnily 2 LVVZ na 1. stupni a to v termínech od 24. 1. do 
28. 1. 2022, následně od 14. 3. do 18. 3. 2022. Na Monínec odjelo 28 žáků a 37 žáků.  
Na 2. stupni se uskutečnily 3 LVVZ na Božím Daru. V termínech 3. 1. – 7. 1. 2022,  28. 2. – 
4. 3. 2022, 14. 3. – 18. 3. 2022. V jednotlivých termínech odjelo 34, 39 a 38 žáků. 
Na obou stupních školy bylo umožněno žákům zúčastnit se LVVZ ze školního roku 2020/21, 
kdy s ohledem na pandemickou situaci nebyl kurz realizován. Tuto možnost využila velká 
část žáků školy. Fotky z kurzů níže (autoři fotografií lyžařští instruktoři).  

 

Cyklistický výcvik pro I. stupeň ve školním roce 2021/22 proběhl ve dnech 14., 15.  
a 21. června 2022 v okolí Strakonic. 

Cykloturistický výcvik pro II. stupeň proběhl pro všechny žáky 8. ročníků v okolí Strakonic 
v termínu od 7. do 10. 9. 2021. 

Kurz vodní turistiky pro 9. ročníky se uskutečnil od 20. 6. do 24. 6. 2022 na řece Vltavě. 

     
            Foto: Mgr. Pňáček 
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3. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

3. 1.  Úspěchy a ocenění v mimoškolních aktivitách 
Naše škola ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU připravila projekt STEM. Projekt 
podpořil vzdělávací aktivity nadaných žáků školy. Odborníci z kateder fyziky, biologie, 
informatiky a matematiky v sounáležitosti s konceptem STEM připravili čtyřdenní výukově 
vzdělávací program. Koncept STEM vznikl v USA v 90. letech minulého století pro označení 
vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), technika (Technology), technologie 
(Engineering) a matematika (Matematics). Lektoři hodnotili velmi pozitivně jak dílčí,  
tak i celkové výsledky a zapojení žáků naší školy.  
V Praze na Karlově Univerzitě se vybraní žáci naší školy setkali a diskutovali s první ženou 
rektorkou UK prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., která je absolventkou naší ZŠ. 
Škola také pokračovala ve spoluorganizování sbírky na materiální pomoc žákům z Ukrajiny – 
organizace Srdce pro Strakonice.   
Vyučující i žáci se aktivně podíleli na pomoci žákům z Ukrajiny (socializace, pomoc 
s výukou,...) ve svém volném čase. Toto bylo pozitivně hodnoceno širokou veřejností. 

 
Fotografie z přehledu a školní prezentace realizovaných akcí Žákovského parlamentu – akce 1x za měsíc. 

3. 2. Prezentace školy na veřejnosti 
Akce naší školy:  
- jsou prezentovány na webových stránkách školy a v ročence školy,  
- 1x měsíčně je otištěn článek v místním tisku, příležitostně v regionálním, a 1x v odborném, 
- nepravidelně – cca 1x za 1/4roku je škola prezentována v TV (regionální),  
- prezentace v rámci regionu jako tzv. škola s výukou ČJ pro cizince,  
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Některé tradiční akce nebylo možné realizovat, naopak se podařilo zařadit některé zcela nové: 
Slavnostní znovuodhalení pamětní desky.  
Den otevřených dveří s bohatým kulturním programem k 90 výročí školy (program níže).  
Oslavy narozenin F. L. Čelakovského za účasti vedení města, představitelů PS a senátu. 
Ples školy (v rámci oslav výročí) byl bohužel na poslední chvíli zrušen (Covid).  

   

Spolupráce s mateřskými školami v regionu 

Spolupráce byla v omezené podobě realizována, ale s ohledem na přetrvávající pandemickou 
situaci pokračovala především na úrovni setkávání vedení škol a jejich pracovníků.  

Akce s rodiči: 

Spolupráce byla nadále omezena na setkávání v on-line prostředí, a v rámci prvních třídních 
schůzek. Ze společných akcí bylo realizováno slavnostní zahájení pro žáky a rodiče 1. ročníků 
ve venkovním amfiteátru školy. Poslední společnou akcí před omezením z důvodu pandemie 
COVID byl Den otevřených dveří s bohatým kulturním programem k 90. výročí školy, 
zakončený koncertem místní skupiny Parkán a ohňostrojem. Další společná akce proběhla  
až v rámci oslav narozenin F. L. Čelakovského v měsíci březnu.  

Organizace, s nimiž rozvíjíme úspěšnou spolupráci: 

UK Praha, PdF JČU v Č. Budějovicích, Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice, 
Ped.-psych. poradna Písek, SPC Strakonice, Speciálně pedagogické centrum Č. Budějovice, 
SPC Týn nad Vltavou, APLA Tábor, Arpida České Budějovice, Denní stacionář Strakonice, 
Pedagogická fakulta JČU, Středisko výchovné péče Strakonice, Městský úřad Strakonice, 
Policie České republiky, Městská policie Strakonice, Kino OKO, Městské kulturní středisko 
Strakonice, Šmidingerova knihovna, Občanské sdružení Beruška,  Dyscentrum, Mateřské 
školky U Parku, Řepice ,..Domov pro seniory, Úřad práce Strakonice, BK Strakonice, Házená 
Strakonice, Florbal Strakonice, Sdružení Mág a další 
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4. Údaje o pracovnících školy 

4. 1.  Zaměstnanci školy stav k 30. 9. 2021 
 

foto: K - fotoateliér 

   Celkem z toho jednotlivé součásti 
     ZŠ ŠD ŠJ Jez. ŠJ Chel. 
Přepočtený počet pracovníků    83,8602 66,5824 8,2778 5,0 4,0 
v tom:  učitelé 46,9546 43,9546    
  vychovatelé 7,5  7,5   
  ostatní 20,15 11,15  5,0 4,0 
 ped. asistent 12,2556 11,4778 0,7778   

4. 2. Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 9. 2020 
 

věk do 24 let včetně 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 nad 60 
počet 3 4 7 9 17 15 9 11 1 

z toho mužů 0 1 2 2 1 0 2 1 0 

4. 3. Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a ped. způsobilost) k 30. 9. 2021 
 

 
Kvalifikovaní  
pracovníci. 

Kvalifikovaní 
v % 

Nekvalifikova
ní pracovníci 

Nekvalifikovaní 
v % 

I. stupeň 19 100 0 0 

II. stupeň 25 89,3 3 10,7 

Speciální pedagog 0 0 0 0 

Asistenti pedagoga 18 94,7 1 5,2 

Vychovatelé ŠD 10 100 0 0 
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5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení 
školního vzdělávání, správní řízení 

5. 1. Údaje o žácích zapsaných do 1. třídy     

 

 2021/2022       Počet 
Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem stav k 1. 9. 2021 111 
z toho odklad: 27 
Žáci s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí vykazovaného školního roku 
Rozhodnutí, důvod:  Nezralost         0 

 

5. 2. Správní řád a další rozhodnutí ředitele školy k 30. 6. 2022 

  
 Školní rok 2021/2022 

Individuální vzdělávací plán  24 

Přijetí k základnímu vzdělávání  84 

Přestup žáka z jiné ZŠ podle § 49. odst. 1 34 

Odklad povinné školní docházky podle § 37 a dodatečný odklad 27 
Celkem: 169 

 
5. 3. Údaje o žácích, kteří dokončili povinnou školní docházku – umístění 
 

 Umístění - škola 9. ročníky 8. ročníky 7. ročníky 
Gymnázium 16 0 0 
Konzervatoř 1 0 0 

SOŠ 41 0 0 
Učňovské obory 8 5 0 
Pracovní poměr 0 0 0 

Jiné 
2  

(Ukrajina) 
1 0 

Celkem 68 6 0 

 

5. 4. Údaje o žácích, kteří neúspěšně dokončili školní docházku 
 

Počet neúspěšně vycházejících žáků celkem z toho dívky 
 9 6 
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6. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 
 
Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem Učíme se hlavou – srdcem - rukama je  
pro všechny zájemce k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách školy  
a v budově školy. Jedná se o dokument, který vychází z aktuální podoby Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).  ŠVP od školního roku 2021/22 
reflektuje poslední změny RVP ZV v oblasti INFORMATIKY (digitální gramotnost).  Naše 
škola se do těchto změn zapojila v prvním možném termínu a ŠVP byl o výuku Informatiky 
upraven dle požadavků a RVP ZV. Sledujeme také odborníky z MŠMT připravované změny  
a úpravy v celém RVP ZV. 
Cíle ŠVP se daří naplňovat. V části INFORMATIKA jsme stanovili tzv. přechodné období 
pro hladký náběh probíraného učiva především v ročnících, kde dosud výuka informatiky 
neprobíhala. Škola je dobře vybavena potřebnou technikou pro výuku Informatiky. Všechny 
vyučující Informatiky máme aprobované pro tento obor.   
Rozsah i obsah výuky se dařilo naplnit dle osnov ŠVP i přes opatření omezující přítomnost 
žáků ve škole (období pandemie Covidu) v předcházejícím školním roce. Při statistickém 
vyhodnocení na konci školního roku 2020/21 bylo zjištěno, že žáci zvládli učivo v daném 
ročníku, a nebude tak nutné ve šk. roce 2021/22 učivo doplňovat. Přesto bylo provedeno 
vyučujícími individuální vyhodnocení dosažených výsledků u jednotlivých žáků.  Na základě 
zjištěného stavu pak postupovali v přechodném období prvního čtvrtletí s cílem zopakování, 
upevnění a případným doplněním učiva. U žáků ohrožených školním neúspěchem jsme 
využili Národní plán obnovy a těmto žákům bylo umožněno doplnění a důkladné zopakování 
učiva v rámci podpořeného doučování. Pozornost vyučující věnovali také rozvoji jednotlivých 
kompetencí. Výuka tak mohla probíhat plně v souladu se stanovenými výchovnými  
a vzdělávacími strategiemi.   
Vyučující průběžně vyhodnocovali dosahované výsledky žáků s ohledem na učivo dle ŠVP. 
Celkové vyhodnocení ve všech předmětech za sledované období probíhalo čtvrtletně  
a je součástí zápisu z pedagogických rad (viz výsledky vzdělávání kap.7) . 
Naše škola byla pověřena výukou žáků s OMJ v rámci ORP. Ve školním roce 2021/2022 byla 
v ŠVP aktualizována kapitola Volitelný předmět Čeština pro cizince. Od března 2022 tak 
mohla probíhat výuka žáků z Ukrajiny plně v souladu s ŠVP. Na základě vyhlášky MŠMT 
byli žáci z Ukrajiny rozděleni do šesti jazykových skupin. Výuku v těchto skupinách zajistili 
aprobovaní vyučující ČJ. Škola poskytovala těmto žákům individuální podporu také v rámci 
podpůrných opatření. Každý žák měl vypracovaný vlastní PLPP.  
Úspěšně se nám dařilo zajišťovat integraci těchto žáků do třídních kolektivů. Část z nich 
úspěšně zakončila základní vzdělávání a pokračují nyní ve studiu na středních školách.   
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7. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 

7. 1. Prospěch žáků základní školy k 30. 6. 2022 
 

Ročník Celkem 
Prospělo  

s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
chování  
2. stupeň 

chování  
3. stupeň 

1. 99 91 6 2 0 0 
2. 61 55 6 0 0 0 
3. 71 57 14 0 0 0 
4. 72 49 22 0 0 0 
5. 81 63 17 1 0 0 
6. 93 50 40 3 0 1 
7. 67 31 36 0 1 0 
8. 82 26 53 3 1 1 
9. 68 31 35 2 0 0 

Celkem 694 453 229 11 2 2 
% 100 65,3 32,9 1,56 0,29 0,29 

7. 2. Hodnocení výsledků 
 

Třída Kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 
Celkem 1 

 

7. 3. Výchovná opatření za celý školní rok 
 

Ročník Pochvaly Napomenutí TU Důtka TU Důtka ředitele školy 

1. ročník 0 0 1 0 

2. ročník 0 0 0 0 

3. ročník 9 1 0 0 

4. ročník 2 9 0 1 

5. ročník 5 1 4 1 

6. ročník 11 2 1 0 

7. ročník 5 0 0 1 

8. ročník 2 0 2 0 

9. ročník 15 0 0 0 

Celkem 49 13 8 3 
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8.  Prevence sociálně patologických jevů  
 
Byly zpracovány tyto podklady a následně odeslány řediteli školy a metodikovi prevence  
pro ORP Strakonice.  

 Krizový plán školy pro školní rok 2021/2022 

 Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022 

 Závěrečné hodnocení za školní rok 2020/2021 

Výuka ve školním roce 2021/2022 byla zahájena v běžném režimu. 

Došlo k nabídce doučování vybraných předmětů. Doučování probíhalo na základě přihlášení 
dítěte zákonnými zástupci. 
Některé akce byly z důvodu onemocnění nebo opatření Covid -19 přeloženy na jarní měsíce. 

1. čtvrtletí  

Název aktivity Zaměření 
Věková 
skupina 

Organizátor 

Kamarádi online Rizika internetu I. stupeň E duha -  
Netiketa Rizika internetu I. stupeň E duha -  
Kyberšikana Rizika internetu I. stupeň E duha -  
Rizika online her Rizika internetu Celá škola E duha -  
Rizika sociálních sítí Rizika internetu II. stupeň E duha -  
Internetová komerce Rizika internetu II. stupeň E duha -  
Šikana ve škole Šikana I. stupeň Policie ČR 
Bezpečnost silničního 
provozu 

Úrazy,chování v 
provozu 

I. stupeň Policie ČR 

 MP – se účastnil dotazníkové akce na šetření mezi školami „Prevence a DV“ 

 MP – se účastnil setkání s okresním metodikem prevence 

 Škola se se zapojila do projektu – Desatero pro primární prevenci  
Projekt pro předcházení rizikovému chování, skládající se z deseti videí na téma (šikana, 
domácí násilí, shopoholici, drogy aj.) + dotazníky online pro zpětnou vazbu.   
Projekt trval 2 měsíce – až do 31. 12. 2021 

 V rámci prevence byl uskutečněn – Adaptační kurz pro 6. ročníky, 29. 9 až 1. 10.  
Herbertov (Šumava) – klima třídy, adaptační a seznamovací programy pro děti a třídní 
učitele. 

 Cyklokurz – klima třídy, upevnění kontaktu se spolužáky a učiteli, 8. - 10. 9. 2021, okolí 
Strakonic 

1. čtvrtletí,  I. stupeň Krizové situace   
Všechny situace, ke kterým došlo a byly řešeny MP a TU jsou podrobně popsány a uloženy 
ve složce u MP. 

Září - Šikana spolužáků, rasový podtext a nevhodné chování ke spolužákům a učitelům                                                 
  uděleny kázeňské tresty, doporučena návštěva Střediska výchovné péče   
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Krizové situace – řešené MP a TU – 1. čtvrtletí, II. stupeň  

Září:  
Šikana -  5. A - nevhodné chování ke spolužačce před školou – házení banánem 
  Řešeno MP – následně 1x týdně během poledních přestávek práce s aktéry tohoto 
  incidentu. Uděleny kázeňské tresty 
Stalking – 9. r – nezákonné využívání mobilu k zastrašování a vydírání žákyně 9. B 
  Řešeno MP – následně věc předána k řešení Policii ČR  

Listopad: 
Šikana – 6. D - nevhodné chování žáků 6. D ke spolužákovi – napadení s následným úrazem 
  Řešeno MP, uděleny kázeňské tresty, následně 1x týdně během poledních přestávek    
  práce s aktéry tohoto incidentu. 

 2. čtvrtletí 2021/2022 

Po vyhodnocení 1. čtvrtletí došlo mezi učiteli ke shodě, že někteří žáci mají problém  
se socializací ve třídách, s opětovnou komunikací s učiteli. Vyskytly se ojedinělé případy 
psychických poruch spojených s online výukou – vše bylo řešeno s rodiči a byly jim 
doporučeny postupy a organizace na pomoc v těchto situacích. 

Nadále bylo využíváno doučování pro přihlášené žáky. 

Některé akce byly z důvodu onemocnění nebo opatření Covid -19 přeloženy na jarní měsíce. 

Akce: 2. čtvrtletí  

Název aktivity Zaměření 
Věková 
skupina 

Organizátor 

Fandíme českým 
olympionikům 

Spolupráce dětí na 
společném projektu 

I. a II. stupeň ZŠ F. L. Č 

Piškvorky 
Spolupráce žáků 
z různých tříd 

II. stupeň 
Dětský parlament 
ZŠ F. L. Č 

SEN 
Lyžařský kurz za 
odměnu – motivace 
k dobrým výsledkům 

II. stupeň ZŠ F. L. Č 

 MP + ostatní učitelé  - se účastnili webináře „Preventivní program – Agresivita žáků“ 

 MP + ostatní učitelé  -  se účastnili webináře „Právo ve škole“ 

Krizové situace – řešené MP – 2. čtvrtletí 

I. stupeň Nebyly řešeny žádné závažné problémy. Vše bylo řešeno po linii třídních učitelů. 
II. Stupeň  
Prosinec:  
Návykové látky – žáci 6. a 5. ročníku – distribuce a užívání tabákových výrobků (Lift) 
Řešeno MP, uděleny kázeňské tresty, v hodinách VO probráno téma návykových látek. 
Šikana – 8. ročník – řešeny incidenty mezi spolužáky v 8. ročníku (2 děti, různé kauzy) 
  Řešeno MP, třídním učitelem, rodiči a školou. Následně došlo k uklidnění situace. 
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Leden: 
Šikana – 6. ročník – na základě žárlivosti ohledně spolužáka začala šikana jedné žačky  
                                                  ostatními 
  Celá kauza se vyřešila s pomocí MP, TU a rodičů. Byly uděleny kázeňské tresty. 
  Situace se zklidnila. 
Sexuální obtěžování na internetu – byla odhalena nezákonná sexuální aktivita prostřednictvím 
  internetu u žákyně 6. ročníku (obtěžování) 
  Řešeno MP, TU a rodiči. Následně bylo předáno polici, která případ řeší. 
Únor: 
Šikana – 5. ročník – byla zjištěna dlouhodobá šikana jednoho žáka druhým (slovní napadání) 
  Řešeno třídní učitelkou, MP. Práce během odpoledních přestávek s dětmi ve třídě 
   i s oběma aktéry. Situaci dále sledujeme, došlo k dočasnému uklidnění obou žáků. 
 
3. čtvrtletí 2021/2022 

Ve 3. čtvrtletí bylo nadále pokračováno v práci s dětmi, které měly socializační problémy.   
Bylo dohodnuto s třídními učiteli, že během třídnických hodin budou používány začleňovací 
aktivity a formou her bude i nadále pokračovat socializace žáků. 

V tomto čtvrtletí si museli naši žáci a učitelé postupně zvykat na začleňování ukrajinských 
žáků s ohledem na probíhající válečný stav na Ukrajině. Většina našich žáků se aktivně 
podílela na začlenění těchto dětí. Hlavním problémem bylo postupné přicházení ukrajinských 
žáků během dvou až tří měsíců, což kladlo nemalé nároky jak na děti, tak i na učitele. Stále 
docházelo k socializaci nových dětí a pro třídní učitele bylo velmi složité překonávat 
jazykovou bariéru i učební návyky dětí. 

Ukrajinským žákům byla nabídnuta jak sociální, tak i výuková podpora formou speciálních 
hodin češtiny. Většina ukrajinských žáků se pravidelně účastnila výuky výchovných 
předmětů, což vedlo k jejich lepší socializaci v kolektivu. 

Nadále bylo využíváno doučování pro přihlášené žáky. 

 

Akce: 3. čtvrtletí - V tomto čtvrtletí nedošlo k žádnému programu v oblasti prevence. 

 

Krizové situace – řešené MP – 3. čtvrtletí 

I. stupeň  

Nebyly řešeny žádné závažné problémy. Vše bylo řešeno po linii třídních učitelů. 

II. stupeň 

Nebyly řešeny žádné závažné problémy. Vše bylo řešeno po linii třídních učitelů. 
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4. čtvrtletí 2021/2022 

Ve 4. čtvrtletí bylo nadále pokračováno v práci s dětmi, které měly socializační problémy.  
Probíhaly různé třídní akce – exkurze, výlety – což vedlo k lepšímu klimatu ve třídních 
kolektivech a upevňování vztahů mezi spolužáky.  
Většina našich žáků se i nadále aktivně podílela na začlenění ukrajinských dětí do třídních 
kolektivů – velká část ukrajinských dětí se účastnila výletů, exkurzí a připravených kurzů. 

Akce: 4. čtvrtletí  

Název aktivity Zaměření 
Věková 
skupina 

Organizátor 

Protidrogový vlak 
Seznámení žáků 
s problematikou a 
škodlivostí drog. 

6. ročníky 

Nadační fond 
Nové Česko 
s podporou města 
Strakonice 

Preventivní program 
MIŠ 

3 blokový  
7 učitelů  
II. stupně 

AISIS 

Tutanchámon 

Motivační exkurze pro 
žáky s dobrými 
výsledky a výrazným 
zlepšením. 

II. stupeň ZŠ F. L. Č 

 

Krizové situace – řešené MP – 4. čtvrtletí 

I. stupeň  

Nebyly řešeny žádné závažné problémy. Vše bylo řešeno po linii třídních učitelů. 

II. stupeň 

Po linii třídních učitelů byly řešeny 2 děti s problémy školní docházky. Vše bylo řešeno 
s pomocí rodičů a OSPODu. 

Žákyně 9. ročníku nahlásila šikanu od dvou žaček z 8. ročníku. K šikaně docházelo mimo 
školu, proto byla věc oznámena rodině, která kontaktovala Policii ČR. Šetření nadále probíhá. 

Po šetření a intervenci MP v třídnických hodinách došlo k výraznému zlepšení ohledně 
návykových látek typu lift na půdě školy. 

 

Vypracovala: Mgr. Věra Hrdličková 
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9. Vzdělávání pedagogů a odborný rozvoj nepedagogů 
 

Termín  Poskytovatel a název školení šk. rok 2021/22  Účastníci  

Srpen      
30.8.  Ing. Nováková Požární ochrana  Všichni zaměstnanci  
30.8.   p. Škanta: BOZP  Všichni zaměstnanci  
Září      
15.9.  Školení ICT – rozdělení do skupin dle úrovně znalostí  Všichni zaměstnanci  

17.9.  Školení  - FISAF - Děti na startu  
Kylbergerová, Mrázová, 
Hurychová, Černá, Eyblová  

20.9.  Školení dotykový panel – p. Míka  Pedag. 1. stupně  
22- 23.9  Kompas vzdělávání pro 21. Století (JČ kraj, PF JČU, MŠMT)  ŘŠ 
29.9.  Školení dotykový panel – p. Míka  Pedag. 1. stupně  
  Školení jazyková učebna – Z+M Group  Pedag. 2. stupně  
Říjen      

4.10.  
workshop ředitelů a vedoucích pracovníků škol  

ŘŠ  
MAP ORP Strakonice  

1.10.  Legislativa ve školní družině - Praha - npi  Duchoňová Eva  
20.10.  DVUF  Lhoták  
26.10.   Hranice (ne)možného v biologii (NPI)  Janebová  
listopad      
1.11.  Přírodopis a digitální kompetence (NPI)  Janebová  
3.11.  Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky  Policarová  
9-10. 11.  Nerosty a horniny  (ZVAZ Č. B.)  Staňková  
11. 11.   Podzimní dny EVVO (Cassiopeia Č. B.)  Staňková  
11.11.  DVUF  Lhoták  

12.11  
MŠMT Edukační laboratoř PdF UK  

Čejka  
Zavádění formativního hodnocení na ZŠ 

prosinec      
6.12. Chemický děj efektně i efektivně I.  Policarová  
7.12.   Chemický děj efektně i efektivně II.  Policarová  
15.12.   DVUF  Lhoták  
leden      

11.1.  
Vzdělávací centrum ČR s.r.o. - Tři náročné situace v praxi 
vedoucího pedagogického pracovníka - delegování úkolů, 
vytýkání chyb/nedostatků a řešení konfliktu v týmu  

Marešová  

25.1.  Voda – život v každé kapce  Policarová  
31.1.  Tvořivá škola, z.s. Tvořivé aktivity a hry ve výuce Aj na I. stupni ZŠ  Marešová  
26.1.  DVUF  Lhoták  
únor      

1.2 - 2.2  
Dita Olchavová - Geocoaching, aneb jak koučovat 
hodiny zeměpisu (Michal Staněk)  

Kloudová  

2. 2.   
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní 
škole - AJ  (INFRA s.r.o.)  

Hillová  

3.2.  INFRA - Anglická gramatika hrou  Marešová  

4.2.  Právo ve škole Johanesová, Hradecká,Šejvar, Eyblová,  
 Míčková, Chumová, 

Policarová, Hrochová, Staňková, Hurychová, 
Hillová, Kloudová, Švecová, Marešová,  

7.2.  Webinář Preventivní program pro základní školy (NIP  
Švecová, Marešová, Johanesová, 
Policarová, Hrochová  

18.,19.2.  ZVaS - Čtenářstvím k lepšímu učení žáků  Míčková, Černá  
25. 2.   Využití motivace při vzdělávání (MAS Strak.)  Staňková  
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březen  
  

9.3. DVUF  Lhoták  
10.3.   Oblastní workshop - Dítě, škola, sítě  Policarová  
15. 3.   ZVaS - Čtenářstvím k lepšímu učení žáků  Míčková  
16. 3.  ZVaS - Odemkněme potenciál vizuální komunikaci aneb doodlování  Míčková  
25.3.  Zdravotní tělesná výchova od hlavy až k patě ZVAS  Miglová  
duben      
1. - 2.  Minerály a horniny v terénu (ZVAZ Č. B.)  Staňková  

12. - 13.   Aisis, z. ú. - Minimalizace šikany - modul A  Kloudová, Prušáková, Janebová, Hrdličková, 
Šípová, Tomanová L., Španihelová  

21.4.  Projektový management- úvod do řízení projektu  Duchoňová Eva  
22-23.4.  ZVaS - Čtenářstvím k lepšímu učení žáků  Míčková, Černá  
25.4.-
29.4.  

Zdravotník zotavovacích akcí  Miglová, Hurychová, Hrdličková, 
Eyblová, Černá, Pňáček  ČČK  

25.4.  
ZVaS Tábor - Nadané dítě ve školním prostředí a 
možnosti jeho identifikace (Mgr. M. Stehlíková, MBA)  

Kloudová, Rohová  

květen      

4. 5.  Jak řešit konfliktní situace ve třídě, JČ kraj, MŠMT  
Hrdličková, Hrochová, 
Johanesová, Švecová  

5.5.  ZVaS - Čtenářstvím k lepšímu učení žáků  Míčková, Černá  

11. 5.  
Střídavá péče ano, ale...  a Nevývojové poruchy 
chování  a kriminalita u žáků, NPI, PhDr. Mgr. 
Jeroným Klimeš, Ph.D.  

Šejvar, Švecová  

11.5.  Právo ve škole Mgr. Michaela Veselá  Opavová, Marešová, Čejka  

19.5.  
HÝČKACÍ KOMUNIKACE, ANEB JAK VRÁTIT DO ROZHOVORŮ S 

DĚTMI VÍCE POROZUMĚNÍ A RESPEKTU Olchavová   Šípová  

 
19.5.  

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající 
děti/žáky - cizince. - NPI  

Čejka  

25.5.  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní děti, DVPP, 
Dyscentrum Str. Kylbergerová  

červen   

2. a 3..6.  sis, z.ú. - Minimalizace šikany - modul C  Kloudová, Prušáková, Janebová, Hrdličková, 
Šípová, Tomanová L., Španihelová  

15. a16.6.  sis, z.ú. - Minimalizace šikany - modul C  Kloudová, Prušáková, Janebová, Hrdličková, 
Šípová, Tomanová L., Španihelová  

16.6. Zlaté čtení – seminář Černá, Opavová 

23.6.  Školení - Šikana v třídním kolektivu (ZVaS Miroslav Pikhart) Korcová   

 
Vzdělávání  - odborný rozvoj nepedagogičtí zaměstnanci školy školní rok 2021/2022 
 
Všichni nepedagogičtí pracovníci se v tomto šk. roce účastnili pravidelných školení BOZP, 
PO, dále také školení počítačové gramotnosti.  
Individuální školení a semináře:  
Ing. Ivana Vacková: Daňová e-Konference 2022 

Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 
Dávkové zadávání v programu ALFA MZDY AVENSIO 

Ladislava Lebedová: Účetní závěrka 2021 
Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce 
Roční účetní závěrka a Inventarizace 
FKSP 
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Fond odměn, rezervní fondy, provozní transfery pro PO, problematika výsledku hospodaření 
Fond reprodukce, fond investic, investiční transfery v příkladech pro PO 
Pavla Janoušová:  Šablony III 
Jitka Šefčíková a Hana Chválová: Konference hromadného stravování v Č. Budějovicích  
Praktické rady k nutričnímu doporučení a spotřebnímu koši, Jak na dietní stravování  
ve školních jídelnách prakticky a Připravovaná vyhláška o požadavcích na pokrmy. 

10. Kontroly a jejich výsledky 
 

Kontrolující: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
Termín kontroly: 24. 8. 2021 
Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně  
Výsledek kontroly: bez závad 
 
Kontrolující: Vlastimil Škanta - BOZP 
Termín kontroly: 30. 8. 2021 
Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených předpisy BOZP  
Výsledek kontroly: bez závad  
 
Kontrolující: Auditor: Ing. J. Písaříková, IČ 65987721 
Termín kontroly: 11. 1. 2022   
Předmět kontroly: školní jídelna Jezerní 1280 
Výsledek kontroly: systém HACCP je funkční  
 
Kontrolující: Česká školní inspekce  
Předmět kontroly: Výběrové zjišťování ČŠI u žáků 5. a 9. ročníku ZŠ   
Termín kontroly: od 9. 5. do 3. 6. 2022  
Výsledek kontroly: statistický výstup   
 
Kontrolující: Česká školní inspekce  
Předmět kontroly: Zjišťování začleňování a práce se žáky z Ukrajiny   
Termín kontroly: od 26. 4. do 27. 4. 2022  
Výsledek kontroly: pomoc ze strany ČŠI- škola bude uváděna jako příklad dobré praxe 

11. Stížnosti – počet a výsledek řešení  
 

Počet stížností řešených 
ředitelem školy 0 
zřizovatelem 0 
ČŠI 0 
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12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Škola je zapojena ve všech hlavních dotačních programech pro základní vzdělávání – šablony, 
národní plán obnovy (doučování), digitalizace, IROP apod.  
U mnohých dříve realizovaných trvá doba udržitelnosti.  
Škola je zapojena do Místního akčního plánu.  
 
Účast v mezinárodním projektu Centra pro vzdělávání mládeže ve Waldműnchenu za podpory 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Česko-německého fondu budoucnosti  
a „Kinder - und Jugendprogramm des Bundes (KJP)“. V rámci tohoto projektu proběhlo 
společné setkání žáků na Lipně, další aktivity se s ohledem na covid -19 neuskutečnily. 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního studia 
 
Bakalářské studium Vychovatelství, Pedagogická fakulta – 1 pedagog.  
Studium Asistent pedagoga – 1 pedagog.  
Studium Výchovné poradenství, Pedagogická fakulta – 1 pedagog.   
Další viz přehled v kap. 9. 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Název projektu:   
ŠABLONY III - personální a proinkluzivní rozvoj školy,  
reg. č. CZ. 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020534 je spolufinancován Evropskou unií. Obsahem jsou 
především šablony zaměřené na úvazky školního asistenta ve škole, tandemovou výuku, 
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a projektové dny mimo školu a projektové 
dny ve škole. 
Zapojení do projektu:  
Pedagog 21. Století - Projekt byl prodloužen s ohledem na COV-19 
Naše škola je zapojena do dvouletého projektu Pedagog 21. století, na kterém spolupracuje 
společně s místní SOŠ řemesel a služeb. Druhým rokem se během dvoudenního workshopu 
pro dvě osmé třídy žáci edukační i zábavnou formou seznámili s učebními obory – zedník, 
kuchař, číšník. Pracovali v tříčlenných skupinách, plnili úkoly čtenářské a matematické 
gramotnosti a zároveň si vše vyzkoušeli v praxi.  
Zapojení do projektu:  
IROP: Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ  
a SOŠ Strakonice  
V rámci tohoto projektu navštěvují žáci 2. stupně po celý školní rok pracoviště SPŠ 
Želivského a Tovární 198, kde si kromě teorie mohou vyzkoušet i praktické dovednosti. 
Název projektu:   
Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby III,  
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012335 ve výši 269.748,- Kč.   
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Název projektu:   
Florbal etapa II. na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, 416-03-025/22   
ve výši 94 008,-Kč  
Pokračování v realizaci prvního projektu FLORBAL I. – nákup sportovního vybavení a 
světelného ukazatele skóre s časomírou na budovu v Jezerní ul. 

Název projektu:   
Družina rodinného typu na ZŠ F. L. Čelakovského. Strakonice, 415-02-033/22   
ve výši 75 093,- Kč  
Vybudování zcela nového prostoru pro školní družinu. Nákup vybavení do společných prostor 
využívaných pro volnočasové aktivity žáků I. stupně na budově v Chelčického ul. 

Název projektu:  
Renovace sportovního zázemí na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, 16-02-008/22   
ve výši 603 242,-Kč  
Celková rekonstrukce sportovního zázemí u tělocvičny budovy Jezerní.  Výměna osvětlení, 
podlahových krytin v šatnách a kabinetech TV, dveří, provedení nátěrů a výmalby, výměna 
protipožárních dveří.   
 
Fotky ze zpráv k realizovaným podpořeným projektům:   

 
           foto: Mgr. Čejka 
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15. Údaje o činnosti školské rady, občanských sdruženích a nadacích 
 
Školská rada:   

předseda:  MUDr. Michal Pelíšek, MBA 

členové:    Ing. Libuše Řeřábková 

      Mgr. Pavlína Kalbáčová 

V úvodu prvního jednání 31. 8. 2021 byl schválen jednací řád a program jednání. 
Ředitel školy Mgr. et Mgr. Radek Čejka seznámil členy s průběhem realizace projektů, 
rekonstrukcí a oprav ve škole. Školská rada vzala na vědomí aktualizovanou školní 
dokumentaci, organizaci školního roku 2021/22. 
Školská rada schválila ŠVP platné od 1. 9. 2021 a dodatek  ŠVP pro školní rok 2021/22. 
Školská rada schválila dodatek č. 1. Školního řádu k distanční výuce platný od 1. 9. 2021.  
Členové ŠR byli seznámeni s přípravou a programem oslav výročí školy. 
 
Na schůzce Školské rady 4. 4. 2022 ředitel školy Mgr. et Mgr. Radek Čejka seznámil členy 
s dosavadním průběhem školního roku, závěry  pololetní pedagogické rady. 
Členové ŠR byli seznámeni s aktuálním stavem a postupem při přijímání a zařazování žáků 
z Ukrajiny do tříd a jazykových skupin. 
Byl projednán postup školy při jejich začleňování, výuce a výuce ČJ. 
Školská rada schválila dodatek  ŠVP k výuce ČJ pro cizince od školního roku 2021/22. 
Školská rada vzala na vědomí podání žádostí na Dotační programy kraje – Podpora sportovní 
infrastruktury (zázemí), Podpora sportu Florbal II. (vybavení), podpora práce s dětmi a 
mládeží (družina rodinného typu).  
Členové byli informováni o probíhajících přípravách na zápis do1.tříd a plánovaném otevření 
4 tříd (opět jedné s výukou matematiky dle prof. Hejného), novém vybavení školy,… 
  
 
Spolek rodičů a přátel školy: 

předseda:  Kamila Pechlátová  

členka:            Adriana Šťastná 

Na úvodní zářijové schůzce seznámil členy spolku ředitel školy s průběhem výchovně 
vzdělávacího procesu a realizací vizí a plánů rozvoje školy. Další informace byly shodné jako 
pro členy Školské rady. 

Spolek rodičů se usnesl, že bude nadále podporovat finančně aktivity a odměny pro žáky 
školy. 
 

Odborová organizace ve škole nepůsobí. 
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16. Plán, výhled, cíle 
 

Pokračovat v plánovaném rozvoji školy, nadále posouvat kvalitu celého subjektu  
na vyšší úroveň. Celý vzdělávací proces bude nadále orientován na žáky vytvářením 
podmínek pro jejich všestranný rozvoj a následné uplatnění v životě. 

16. 1. Vize školy 
Cílem je udržet a rozvíjet moderní dynamický vzdělávací subjekt, který zůstane 
respektovanou výchovně vzdělávací, kulturní i společenskou institucí. Tato organizace 
vytvoří optimální předpoklady pro další profesní růst a osobnostní rozvoj žáků na základě 
jejich individuálních schopností a potřeb. Bude chápána jako prevence problémů  
a dlouhodobá investice do vzdělání obyvatel regionu. 
K tomu je nutné využít všech příležitostí a silných stránek školy, mezi něž patří např. výhodná 
geografická poloha, pozitivní sociální klima školy, „rodinný typ školy“, zaměření na kvalitní 
jazykovou vybavenost žáků, prostorové řešení vhodné pro integraci, velkou příležitostí  
je čerpání prostředků ze strukturálních evropských fondů prostřednictvím průběžně 
zpracovávaných projektů. Rozvoj školy navazuje na vše, co bylo vybudováno a bylo dobré  
a osvědčené. Strategie rozvoje školy bude spočívat v postupném plnění úkolů a dosahování 
cílů v různém časovém horizontu podle jejich významu a charakteru. 

16. 2. Organizační a řídící oblast 
Každý zaměstnanec má jedinečný přínos a nezastupitelnou hodnotu pro školu.  Zaměstnanci 
školy musí pracovat jako tým, jehož kvalitní řízení povede k úspěšnému splnění společného 
cíle. Řízení a management úzce souvisí s celkovou kulturou školy, kterou představují nejen 
závazné normy, pravidla, řády a materiálně technické vybavení, ale především také vztahy 
mezi zaměstnanci. Pro úspěšné vedení pracovníků směřující ke společnému cíli je nezbytné 
vytvořit a udržet pozitivní klima školy jako jednoho celku na všech jeho úrovních. Je nutná 
otevřená komunikace mezi pracovníky a vedením školy založená na vzájemné důvěře, 
empatii, respektu a úctě. Je důležité přirozeně ztotožnit pracovníky s jejich rolí a úkoly 
rozdělovat podle jejich schopností a dovedností. Ředitel školy musí umožnit a podporovat 
seberealizaci a další vzdělávání všech pracovníků. 

16. 3. Výchovně vzdělávací oblast 
I přes aktuálně nepříznivé vnější okolnosti je nutné poskytnou žákům kvalitní základy 
všeobecného vzdělání, proto se musí v co největší míře rozvíjet jejich osobnost, nadání, 
rozumové i fyzické schopnosti. Současně je nutné v závislosti na jejich individuálních 
schopnostech a možnostech umožnit žákům profilaci vhodnou nabídkou volnočasových 
aktivit nebo zařazením do menších třídních kolektivů se zaměřením na určitou výchovně 
vzdělávací oblast. 
Je důležité vzbuzovat zájem o další a celoživotní vzdělávání, propojovat, smysluplně  
a prakticky využívat jednotlivé poznatky, zabývat se problémy města, regionu a republiky.  
Vzhledem k současnému stavu ve společnosti je nezbytné se zaměřit na výchovu základních 
morálně - etických vlastností, slušného chování a vychovávat žáky k toleranci  
a ohleduplnosti.  
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Toho lze dosáhnout prostřednictvím jednotného a důsledného působení kvalitního  
a stabilizovaného učitelského sboru. Důležitými faktory jsou: podnětné prostředí s jasnými 
pravidly, dialog respektující individuality obou stran, kvalita výukového prostředí a pestrá 
nabídka mimoškolních aktivit, kterou se nám již podařilo i přes nepříznivou situaci rozšířit. 

Podporovány jsou adaptační, sportovní a ekologické kurzy, divadelní a sportovní kroužky, 
vzdělávací zájezdy a exkurze, charitativní akce či soutěže. Některé z nich jsou součástí 
vzdělávacího programu školy, jiné budou nabízeny pro žáky jako dobrovolná volnočasová 
aktivita. Nelze opomenout činnost školní družiny, která v některých případech supluje rodinné 
zázemí. Zde budujeme prostor pro oddělení tzv. rodinného typu. 

16. 4. Personální oblast 
Za klíčový prvek výchovně vzdělávacího procesu je považován pedagogický sbor (učitelé, 
asistenti pedagoga, speciální pedagog,…). Bude nadále podporován odborný růstu pedagogů a 
jejich další cílené vzdělávání zaměřené vedle pedagogické a profesní odbornosti na jazykovou 
vybavenost a práci s novými technologiemi.  

O své učitele škola musí pečovat. Pokud pedagog vnitřně přijme atmosféru školy, systém 
řízení, pravidel, podílí se na školních aktivitách a je za nadstandardní práci náležitě 
ohodnocen v rámci variabilní složky platu, je se svou prací spokojen a svou empatii přenáší 
do vzdělávacího procesu. Tím pozitivně ovlivňuje úspěšnost vzdělávání a výchovy.  

 16. 5. Materiálně technická a ekonomická oblast 
Odborné učebny školy budou v závislosti na financování postupně a na základě stanovených 
priorit rekonstruovány obdobně jako učebna informatiky v Chelčického ul., školní knihovna, 
prostor zázemí pro TV, sborovna, podlahy v učebnách a v předchozím šk. roce jazyková 
učebna. Projekty jsou nyní zpracovány prioritně na učebnu chemie včetně laboratoře chemie, 
učebny informatiky a jazykové učebny. Dále je nutné uvolnit odborné učebny (nyní jsou 
využívány jako kmenové) úpravou nevyužívaných prostor školy. Vybudováním kanceláře 
školy pro ZŘŠ na budově Jezerní se podařilo vytvořit adekvátní zázemí pro práci ZŘŠ. 
Přebudováním vznikla také nová sborovna školy reflektující potřeby školy s ohledem na její 
velikost. V bývalém bytu vzniká prostor pro volnočasové aktivity na budově Chelčického. 
Předpokládáme další průběžné renovace a dovybavení učeben, kabinetů a prostor školy 
(kancelářský nábytek, výpočetní technika,…).  

Nedílnou součástí investic je i obnova a modernizace učebnic. Využívání interaktivních on-
line učebnic dostupných žákům i v případě nuceného přerušení prezenční výuky či nemoci. 

Vedení školy bude pokračovat v rozpracování připravených studií na rekonstrukce a rozšíření 
sportovišť u obou částí škol tak, aby ve spolupráci s městem vznikly odpovídající sportovní 
areály nejen pro potřeby školního tělocviku. Další možností pro zlepšení podmínek výchovně 
vzdělávacího procesu jsou spatřovány v tzv. venkovních učebnách, využívaných nejen  
pro výuku výchov – jsou součástí zpracovaných studií jako součást úpravy sportovišť. 
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16. 6. Oblast spolupráce 
 

Moderní škola není možná bez aktivní spolupráce a komunikace všech partnerů - žáků, 
rodičů, veřejnosti a zřizovatele. K tomu by mělo velkou měrou přispět: 
- posilovat dosažený kredit školy v rámci regionálních tradic a tradic celého JČ kraje 
- soustavně se aktivně zapojovat do činností městských a regionálních institucí, pokračovat 

v rozvoji a zkvalitňování spolupráce s místními spolky, s živnostníky a podniky z města 
- organizovat pravidelné akce ve spolupráci se školami z regionu, nejen na úrovni místních 

ZŠ, škol navazujících na základní vzděl. s možností společných projektů a následného 
studia, ale také na úrovni vysokých škol (Gymnázium, VOŠ SPŠ a SOŠ Strakonice, VOŠ 
a SPŠ Volyně, SRŠ a VOŠ VHE Vodňany, PF JČU, UK Praha,….) 

- rozvíjet a prohlubovat stávající spolupráci s partnerskými školami v zahraničí 
- udržet a případně zvyšovat úspěšnost žáků při začlenění do následného studia  

a pracovního procesu a tím rozšířit spolupráci s potencionálními zaměstnavateli  
- motivovat žáky k zapojování do soutěží a mimoškolních aktivit a tím zvyšovat jejich 

sebevědomí a pocit sounáležitosti  
- udržet a podporovat všechny perspektivní aktivity ve škole i na veřejnosti, vytvořit dobré 

zázemí pro jejich fungování (spoluúčast na projektech, profesní soutěže, spolupráce se 
sociálními a zahraničními partnery a dalšími školami) 

- zajistit bezpečné prostředí pro žáky (wellbeing) a důsledně řešit veškeré negativní jevy 
- prohlubovat spolupráci s rodiči, vytvářet prostor pro jejich zapojení do aktivit školy 
- rozvíjet spolupráci se zahranič. partnery (umožnit tím žákům i uč. výměnu zkušeností) 
- podporovat projektový tým a jeho aktivity, dovést právě připravované a realizované 

projekty do zdárného konce 
- informovat veřejnost prostřednictvím médií a všech dostupných prostředků o úspěších 

školy, a to nejen v rámci Jihočeského kraje  
- dále pěstovat povědomí o škole aktivním zapojením žáků i vyučujících do prezentace 

školy (tvorba článků pro školní webové stránky, místní tisk, rozhlas či televizní vysílání) 
- pokračovat ve společ. aktivitách (pořádání sport. soutěží, projektových dnů, akademií,...) 
- aktivně se podílet na organizování aktivit přesahujících rámec okresu a regionu (místní, 

okresní a krajská kola soutěží,…) 
 

Cílem vedení je i nadále zajistit propagaci všech relevantních činností a aktivit školy tak,  
aby ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice zůstala nedílnou součástí dění Strakonicka a JČ kraje. 

16. 7. Závěr 
 

Nejlepší vizitkou společného snažení a práce všech zaměstnanců je dobré jméno školy, 
úspěchy jejích absolventů v dalším studiu i v osobním životě a v neposlední řadě zkušený 
spokojený pedagogický sbor a provozní zaměstnanci školy. 

 Základní škola F. L. Čelakovského je živá a tvárná organizace s velkým potenciálem 
dlouhodobého růstu.  Je nutné k ní přistupovat s láskou v srdci a chladnou hlavou. 
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17. Rozbor hospodaření za kalendářní rok 2021 
1/ Vyúčtování příspěvků na činnost od zřizovatele: 

Příjmy: 
a/ Příspěvek na činnost:      6.602.200,- Kč 

Přiznaný příspěvek zřizovatelem v r. 2021   6.299.000,- Kč (RM č.1190/20) 
+ dotace na IZS RO č. 17     53.600,- Kč (us. č. 1585/21) 
+ pojistná událost      113.100,- Kč (us. č. 2440/21) 
+ pojistná událost      136.500,- Kč (us. č. 2440/21) 
V tom vázaná dotace:         

a/ přidělená dotace pro r. 2021   3.890.000,- Kč (RM č. 1190/20)    

čerpáno – voda      - 242.896,20 Kč 
  elektřina     - 1.012.395,- Kč 
  pára      - 1.726.858,- Kč 
  srážky      - 202.122,40 Kč 

      odpisy       - 468.058,06  Kč  
celkem vázaná dotace      3.652,329,66  Kč 

   odpisy – ROP NUTS II     - 43.422,94 Kč + 43.422,94 Kč 
             odpisy z FKSP            - 24.430,- Kč + 24.430,- Kč 
celkem vázaná dotace      3.652.329,66  Kč  

Celkem zůstatek vázané dotace v r. 2021         237.670,34 Kč 

b/ účelové prostředky na soutěže, STARZ, MěKS,..: 
 dotace       150.000,- Kč (RM č. 1190/20) 
 čerpáno       84.490,- Kč 
 Celkem zůstatek vázaná dotace v r. 2021     65.510,- Kč 

V tom neinvestiční příspěvek bez vázané dotace: 

 b/ dotace      2.562.100,- Kč Čerpáno 
                                  2.425.600,- Kč  
Celkem HV za rok 2021            136.500,-  Kč (us. č. 2746/22) 

b/ Ostatní příjmy na provoz v r. 2021    2.420.159,56 Kč  

Výdaje: 
Celkové výdaje na provoz v r. 2021    8.923.532,16 Kč 

 v tom výdaje vázané dotace    3.652.329,66  Kč  
  výdaje vázané dotace     84.490,- Kč           
 potraviny ve ŠJ      2.038.466,93 Kč 
  výdaje       3.148.245,57 Kč           
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Rekapitulace: 

Zřizovatel-příspěvek celkem      6.602.200,-    Kč 

Ostatní příjmy        2.420.159,56 Kč 

FKSP – odpisy                             24.430,- Kč 

ROP Modernizace ZŠ FLČ-rozpouštění transféru            43.422,94 Kč 

Celkem nevyčerpaný zůstatek váz. dotace       - 237.670,34 Kč 

Celkem nevyčerpaný zůstatek na soutěže,…   -      65.510,- Kč 

Celkem HV za rok 2021               136.500,- Kč 

 

Výdaje celkem                 8.923.532,16  Kč 

 

Příspěvek na činnost pro r. 2021 byl čerpán v souladu s usnesením RM č. 1190/2020. 

 

Hospodářský výsledek za r. 2021 byl v organizaci ve výši 136.500,- Kč (us. č. 2746/22) 

 

V roce 2022 došlo v organizaci k odvodu nevyčerpané části vázané dotace ve výši 237.670,34  Kč + 
Kč 65.510,- Kč do rozpočtu zřizovatele (us.č.2746/22) 

 

Z příspěvku na činnost bylo hrazeno: 

415.244,93 Kč = celkové opravy v oranizaci 

943.410,45 Kč = celkové služby v organizaci 

2.530.209,95 Kč = DDHM + DDNM v celé organizaci 
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Příloha k čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2021: 

 

511   

ZŠ Chelčického: malování          41 003,00 Kč 
 opr.mycího stroje          16 780,00 Kč 
 opr. kopírovacího stroje           3 146,00 Kč 
 opr. nátěry           2 499,00 Kč 
 renovace parket          23 000,00 Kč 
 opr. zdr. instalace           1 664,00 Kč 
   

ZŠ Jezerní opr. zdrav. instalace          16 464,00 Kč 
 opr. kopírovacího stroje          25 422,10 Kč 
 malování, nátěr topení          67 052,00 Kč 
 opr. mycího stroje           5 325,69 Kč 
 montáž lina          26 931,18 Kč 
 zednické práce           5 000,00 Kč 

 opr.žaluzií          14 762,00 Kč 

 opr. výtahu           3 358,96 Kč 

 opr. židlí              908,00 Kč 

   

ŠJ Chelčického opr. zdrav. instalace           7 143,00 Kč 
 opr. chlad. zařízení          35 595,28 Kč 
 opr. vypínače              747,78 Kč 

 opr. myčky           2 060,63 Kč 
 malování varny a skladu           7 652,00 Kč 
 opr. vzduchotechniky           3 133,90 Kč 
 opr. výtahu              908,00 Kč 
   

ŠJ Jezerní opr. zdravotní instalace           6 493,00 Kč 
 opr. chlad.zařízení          18 538,41 Kč 
 opr. kotlů              719,95 Kč 
 opr. konvektomatu          26 145,68 Kč 
 malování, nátěr topení          15 362,00 Kč 
 montáž lina          15 467,73 Kč 
 opr.podlahové krytiny           2 500,00 Kč 
 opr. myčky          18 535,99 Kč 
 broušení nožů              925,65 Kč 
      415 244,93 Kč 
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518   

Celá organizace bankovní poplatky           4 402,00 Kč 
 obnova vybav.učeben v ZŠ         83 766,53 Kč 
 telefon        105 719,04 Kč 
 poštovné           3 600,26 Kč 
 programy PC           3 025,00 Kč 
 softwerové práce          56 934,81 Kč 
 praní prádla          13 637,45 Kč 
 poplatky pošty, internet          21 508,00 Kč 
 STARZ, MěKS, vým.pobyt          84 490,00 Kč 
   

 deratizace          11 824,10 Kč 
 revize výtahů          11 280,43 Kč 
 revize has. přísrojů          12 178,65 Kč 
 revize tělocvičen           8 106,00 Kč 
 Saiko-pronájem kopírek        155 313,00 Kč 
 GDPR          15 600,00 Kč 
 návrh a konzultace úpr.ředitelny          19 360,00 Kč 
 servis kanalitace-bakterie           9 009,00 Kč 
 Šatra-servis počítačů r.2021          50 000,00 Kč 
 Vodička-servis vzduchotechniky           1 694,00 Kč 
 tvorba web.stránek          50 000,00 Kč 
 popelnice r. 2021          74 976,00 Kč 
 Perfekt-služba Prémium 6/21-6/22           6 990,00 Kč 
 DAS-právní ochrana r.2021          41 000,00 Kč 
 Straka-úprava zeleně          21 087,28 Kč 
 Promot-úklid oken + prostor školy          51 546,00 Kč 
 broušení nožů           4 703,95 Kč 
 Z+M administ.projektu           3 000,00 Kč 
 Elkos-sekání trávy           6 098,00 Kč 
 vývoz lapolu          11 246,95 Kč 
 poplatek Mrkev              600,00 Kč 
 pronájem vrtačky              714,00 Kč 
         943 410,45 Kč 
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558   

ZŠ Chelčického WIFI           16 195,85 Kč 
 podl.stojan na Tv           3 663,00 Kč 
 30 ks tabletů - dar        113 970,00 Kč 
 lavice do třídy          41 054,80 Kč 

 vrtačka           4 797,40 Kč 
 kamery 3x           6 315,00 Kč 
 vybavení ředitelny        175 429,00 Kč 
 vysavač           5 432,90 Kč 
 laser           1 304,62 Kč 
 dobíjecí stanice tabletů          20 550,64 Kč 
 lavice, katedra          42 616,16 Kč 
 počítač, monitor do ředitelny          17 330,90 Kč 
 lešení pojízdné          25 780,00 Kč 
 fotopanely 2x           6 565,46 Kč 
 vybaveí kabinetu          72 600,00 Kč 

    

ZŠ Jezerní kontroler           2 481,50 Kč 
 WIFI           9 674,76 Kč 
 kniha Zák.práce           1 022,00 Kč 
 lavice pro žáky          41 054,00 Kč 
 vrtačka           5 760,80 Kč 
 kamery            2 258,00 Kč 
 MÚ-bezúpl převod pro děti  IZS         29 440,00 Kč 
 židle 17x         83 958,27 Kč 
 strojní svěrák           1 087,79 Kč 
 invalidní WC         58 951,00 Kč 
 obnova vybav.učeben v ZŠ       378 609,00 Kč 
 obnova vybav.učeben v ZŠ     1 162 725,30 Kč 
 razítko Trodat           1 804,00 Kč 
   

ŠJ Jezerní kuchňská váha           6 760,00 Kč 

 tiskárna           5 929,00 Kč 

 kancelářská židle           8 203,80 Kč 
 nábytek do kanceláře          72 237,00 Kč 
 nábytek do kanceláře          35 786,00 Kč 
 2x stoly          56 689,00 Kč 
 vozík na tácy          10 824,00 Kč 
   

ŠD  hry do ŠD           1 349,00 Kč 

      2 530 209,95 Kč 
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2/ Finanční vypořádání transferů  poskytnutých MŠMT: 

transfery celkem:      53.275.526,73  Kč 

v tom:   UZ 33353      52.285.581,- 
 UZ 33353 – doučování     92.944,- 
 UZ 33063-šablony II.     402.714,39 
 UZ 33-Asoc.rodič.zdr.post.v ČR    235.516,- 
 UZ 33063-šablony III.     178.771,34 
 UZ 415- Podpora práce s dětmi a mládeží  80.000,- 
 

čerpání celkem       53.275.526,73 Kč 

UZ 33353      52.285.581,- 
 UZ 33353 - doučování     92.944,- 
 UZ 33063-šablony II.     402.714,39 
 UZ 33-Asoc.rodič.zdr.post.v ČR    235.516,- 
 UZ 33063-šablony III.     178.771,34 
 UZ 415-Podpora práce s dětmi a mládeží  80.000,- 
 

Hospodářský výsledek za r. 2021    0,- Kč 

3/ Fondové hospodaření  

a/ tvorba a použití fondu investičního 

 stav k 1.1.2021      171.358,33 Kč 
 odpisy       535.911,- 
 čerpání       - 1.136.158,21  
 ROP Modernizace ZŠ-rozpuš.transféru   - 43.422,94 

příspěvky MMR, JK     365.650,- 
příspěvek FKSP      163.432,- 
příspěvek rezervního fondu    20.000,- 

 KZ k 31.12.2021     76.770,18 Kč 

Čerpání ZŠ + ŠJ: 

- interaktivní panel (dle roz.6960/19)     Kč 194.810,- 
-  florbalové hřiště (JK Z416)    Kč 114.257,-  
-  interaktivní dotykový panel (MMR)    Kč 145.079,-   
-  elektr.kom.pro učitele (MMR)     Kč 104.060,- 
-  sada pro fyziku (MMR)      Kč 41.019,- 
-  FKSP – lehátko, čističe      Kč 163.432,- 
-  el.pánev (RM 1586/21)      Kč 275.000,21 
- int. mobilní panel (RM 1886/21)    Kč 98.501,- 
 Celkem        Kč 1.136.158,21 Kč 
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b/ tvorba a použití fondu rezervního 

 stav k 1.1.2021       467.885,08  Kč 
 příděl z HV za r.2021      12.861,98 
 použití        -24.562,81 
 KZ k 31.12.2021      456.184,25  Kč 

 

+ fond rezervní – UZ 33063-šablny II.     402.714,39 Kč 

 příděl,tvorba        0,- 
 použití        -402.714,39 
 KZ k 31.12.2021      0,- Kč 

 

c/ tvorba a použití fondu sponzorství 

 stav k 1.1.2021        0,- Kč 
 tvorba         0,- 
 použití        -963.118,66 Kč 
 KZ k 31.12.2021      963.118,66  Kč  

 

d/ tvorba a použití fondu odměn 

 stav k 1.1.2021       19.060,53 
 použití        0,- 
 KZ k 31.12.2021      19.060,53 Kč 

 

e/ tvorba a použití FKSP 

 stav k 1.1.2021       729.173,48|Kč 

 KZ k 31.12.2021      456.826,24  Kč  

 

Fondy účetní jednotky celkem      1.972.447,42 Kč 
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Projekt č. 1: 

Oznámení o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 

 
Název projektu: „Obnova vybavení učeben v ZŠ F. L. Čelakovského“  
 
Poskytnutá dotace:  1.894.499,33 Kč 
Spoluúčast školy:        5 % , tj. 99.710,50 Kč 
Celkově uznatelné náklady projektu činí 1.994.209,83 Kč 
 
Obsah projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce ve škole. 

Nákup a vybavení nové učebny pro výuku německého jazyka: 

- DDHM a DDNM – 17 ks notebooků, 17 ks sluchátek s mikrofonem, 16x žákovské stoly 
se šuplíkem pro notebooky, 16x žákovská židle, 1x stůl pro kantora, 1x židle pro 
kantora, 16x  Software k jazykové učebně, 1x Software pro učitele, software 
k jazykové učebně  

- DHM – Interaktivní dotykový panel,  
o Elektroinstalace kompletní pro kantora /jedná se o rozvaděč – pro ovládání a 

napájení žákovských stanic/, RACK /počítačové připojení k síti/  

Nákup školních pomůcek pro výuku fyziky:  

- DHDM + DDNM – 16x pracoviště pro žáky – Notebook, 1x software pro správu 
učebny 

- DHM  – Sada pro výuku fyziky 

Vybudování invalidního WC ve škole 

Vyúčtování transferu MMR ve výši 1.894.499,33 Kč (5% spoluúčast školy) 
  transfer MMR (v Kč)  spoluúčast 5% (v Kč) celkem (v Kč) 
 
DHM  275.650,-    14.508,-   290.158,-  
DDHM  1.104.589,05    58.136,25   1.162.725,30 
  359.678,55    18.930,45   378.609,- 
  56.003,45    2.947,55   58.951,- 
Služby  55.704,72    2.931,85   58.636,57 
  23.873,56    1.256,40   25.129,96 
  19.000,-    1.000,-    20.000,- 
 
Celkem 1.894.499,33   99.710,50   1.994,209,83 
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Projekt č. 2: 

Oznámení í poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů 
Jihočeského kraje pro rok 2021  

Název projektu: “Florbal na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“  

Poskytnutá dotace: 90.000,- Kč 

Spoluúčast školy:  21,23 % tj. 24 257,- Kč 

Celkově uznatelné náklady projekt činí 114.257,- Kč 

 

Obsah projektu: Předmětem projektu je nákup florbalových mobilních mantinelů. Vytvoření 
podmínek pro nácvik florbalových dovedností v rámci tělesné výchovy, s využitím pro školní 
družinu a školní kroužky florbalu pod vedením zkušených pedagogů a trenérů.  

Nákup kvalitních a bezpečnostních (certifikovaných) florbalových mantinelů eliminoval rizika 
vzniku úrazů při střetech v rozích hřiště a při soubojích o míček pod kryty topení, kde 
docházelo ke kolizním situacím. Zlepšil také celkovou kvalitu a úroveň hry, a byly vytvořeny 
podmínky pro realizaci florbalu nejen při školní TV, ale také v rámci volnočasových aktivit 
žáků školy a v neposlední řadě také pro sportovní širší veřejnosti a tréninky sportovních 
klubů. Aktuálně je již využívá jeden z nejstarších jihočeských florbalových klubů Fbc. 
Strakonice pro tréninky žákovských kategorií. 

Podařilo se také realizovat dvoudenní školní florbalový turnaj ve dnech 28. a 29. 6. 2021. 
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Projekt č. 3: 

Oznámení o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů 
Jihočeského kraje pro rok 2021 

Název projektu: „Relaxační smyslový ateliér propojený s výtvarnou a grafickou 
dílnou na ZŠ F. L. Čelakovského“ 

Poskytnutá dotace: 80.000,- Kč 

Spoluúčast školy: 20 % tj. 20.000,- Kč 

Celkově uznatelné náklady projektu činí 100.000,- Kč. 

 

Obsah projektu: Vytvoření prostoru, ve kterém děti mají možnost pod vedením zkušeného 
pracovníka stimulovat smyslové vnímání a následně své smyslové vjemy spojené s vlastní 
představivostí a fantazií přenášet pomocí zvolených technik do výtvarných děl. 

 

Díky této dotaci se ve škole podařilo vytvořit prostor, ve kterém mají děti možnost pod 
vedením zkušeného pedagoga stimulovat smyslové vnímání a následně své smyslové vjemy 
spojené s vlastní představivostí a fantazií přenášet pomocí zvolených technik do výtvarných 
děl. Účastníci družiny mají možnost nejen relaxace v příjemném a podnětném prostředí, ale 
také tzv. znovuprožití  a připomenutí částí realizovaných aktivit po jejich skončení. Další 
přínos je v tlumení  a eliminaci nežádoucích projevů v chování dětí. Posilování pozitivních 
žážitků, žádoucího chování a řízeného odpočinku, rozvoj fantazijní složky osobnosti 
a také  rozvoj jemné motoriky při spojení s výtvarnou dílnou. 
 
Snažíme se vést žáky k prožitku a žádoucímu odpočinku v souladu s realizovanou činností. 
V letošním školním roce byla nově realizovaná relaxační místnost na budově Chelčického. 
Vybavení této místnosti je zaměřeno na klidové aktivity – sedací vaky, repro box  pro 
relaxační hudbu a hvězdná obloha pro navození klidového režimu. 
Tato místnost může být využívaná při práci ve školní družině pro odpočinkové a rekreační 
činnosti, pro klidovou činnost, četbu, poslech relaxační hudby a různé další netradiční 
naplnění obsahu práce s dětmi. Samozřejmě využíváme relaxační místnost i pro různé formy 
práce v družině ve spojení s pracovní a výtvarnou činností dětí.   
Pro děti zde vytvoříme mnoho nevšedních zážitků. 
 

Vyhotovila: Lebedová Ladislava 
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Použité fotky ve zprávě:  
archiv školy, webové stránky školy, zaměstnanci školy a Mgr. et Mgr. Radek Čejka  

 

  

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2021/2022 a o hospodaření za rok 2021  
byla projednána v pedagogické radě dne 12. října 2022.  
 

Mgr. et Mgr. Radek Čejka,  
ředitel školy  

 

 
  Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2021/2022 a o hospodaření za rok 2021  
byla projednána ve Školské radě dne 12. října 2022 s tímto závěrem: 
 
školská rada souhlasí s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.  

 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA,  
předseda školské rady 

 

 

Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 14. října 2022 

 

 

          
       …………………………… 

        Podpis a razítko zřizovatele 


