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1.  Základní údaje o škole 
 
 
 
Název:   Základní škola L.Kuby 48,  České  Budějovice 
               čestný statut   „ Fakultní základní škola“ 
 
Sídlo:   ul.  L. Kuby 48 , 370  07   České  Budějovice 
 
Zřizovatel :  Statutární  město  České Budějovice , nám.  Přemysla  Otakara II.č.1 a 2 
 
Vzdělávací program: od 1.9. 2006  v 1. a 6. ročníku vlastní ŠVP- „Škola základ života“ 
                                                           ostatní  ročníky -    Základní škola 
              tj. v minulém šk.r. probíhala výuka dle ŠVP již 1., 2., 6. a 7. roč.  
 
Škola:  plně organizovaná /1.- 9. roč./  :   543 žáci 
                                                                     23  tříd  (14 na 1. st.  a  9 na 2. st.) 
                                                                     35 učitelů 
                                                                     58  zaměstnanců celkem 
 
Součásti školy:   školní jídelna  / kapacita 500 jídel / 
                            školní družina  / 5 oddělení / 
 
Vedení školy:   
             Ředitel školy:                   Mgr. Miroslav Kůs,  tel. 603 829 213 
             Zástupce ředitele školy:  PhDr. Vladimír Stejskal,  tel   603 829 212 
             Hospodářka,tajemnice:  Gustava Suchanová , tel.  731 171 442 /   386 102 351 
             Finanční referentka:       Milada Nováková, tel. 386 102 358 
 
IČO:  600 77 212 
IZO:    ZŠ 060077212      ŠD 114200556       ŠJ 102475598 
REDIZO: 600057631 
E – mail: reditelstvi@zsroznov.terms.cz    

suchanova@zsroznov.terms.cz    
   stejskal@zsroznov.terms.cz 
 
internetová  adresa:  www. zsroznov.cz 
      
 
Sdružení rodičů při ZŠ L. Kuby 48 :  
   - pod tímto názvem pracuje od roku 2004 
  - zástupci rodičů jednotlivých tříd  pracují v radě rodičů, která se schází          
    minimálně 4 x ročně 
 
Školská rada : - devítičlenná školská rada pracuje od prosince 2005 
            - odkaz na Školskou radu lze najít na webových stránkách školy 
 
 
 



2.  Charakteristika školy 
 
 

ZŠ L.Kuby 48, se nachází v klidné okrajové části Českých Budějovic - Rožnova.  
Jedná se o pavilónovou postupně přistavovanou  školu, jejíž pět budov je propojeno 
spojovacími chodbami. Škola má kromě 23 kmenových tříd také pět odborných učeben (Ch, Př, 
F, Aj-Nj, Hv), dvě počítačové učebny připojené na internet, knihovnu, kovo a dřevo dílnu, dvě 
tělocvičny, hřiště s umělým povrchem. 
        Součástí školy je školní družina, která po dobu školního vyučování pracuje v pěti 
odděleních denně od 600 do 1630 hod. 
      Nedávno rekonstruovaná školní kuchyně odpovídá hygienické předpisům i podle 
evropských norem. V  jídelně s bezhlučnými jídelními sety si mohou žáci pochutnávat na 
jednom ze dvou zvolených  jídel. Kapacita jídelny je 500 porcí denně. 
      Škola svou rozlohou a členitostí vyžaduje neustálou údržbu . Zlepšování pracovního 
prostředí pro žáky i zaměstnance jak z hlediska estetických, hygienických tak hlavně 
bezpečnostních je vedle vzdělávání žáků jednou z priorit  vedení školy. 
 
      I přes nedostatek finančních prostředků na opravy a provoz ze strany zřizovatele 
 ( z důvodu velkého počtu školských zařízení),  se podařilo mnohé zlepšit a opravit : 
 
-  výměna vchodových dveří ve školní družině 
-  výměna  tří oken v jižní stěně budovy hlavního pavilonu  
-  havarijní oprava oken západní strany školní družiny 
-  oprava prostranství vstupu do školní budovy 
-  podlahové krytiny v učebnách a kancelářích 
-  byla provedena oprava stávajícího nábytku 1. tříd  
-  nákup nových výškově stavitelných lavic  a židlí do tří 1. tříd 
-  nákup pěti kusů interaktivních tabulí pro 1. i 2. stupeň ZŠ 
-  byl vybudován nový sektor pro skok vysoký s umělým povrchem 
-  vymaloványchodby v hlavním pavilonu a nátěr střech tělocvičny a školní družiny 
-  rozšíření počítačové sítě v pavilonu nové budovy do všech tříd a kabinetů 
 
     Přesto, že se v tomto školním roce mnohé opravilo, stále do budoucna zbývá dost 
problémů, které se budou muset řešit: 
- začít s generální opravou plochých střech na většině objektů školy 
- dobudovat na školním hřišti sektor skoku dalekého s umělým povrchem  
- dokončit úpravu umělého povrchu na atletickém oválu 
-  na základě energetického auditu dokončit do prosince 2009  zateplení a výměnu    
   oken nové budovy školy 
- pokračovat  v opravách nevyhovujících dlažeb na chodbách 
- z důvodu bezpečnosti upravit přestávkový dvůr 
- rozšířit počítačovou síť do ostatních budov a modernizovat PC stanice 
- pokračovat v opravách a výměně školního nábytku 
- zrekonstruovat učebnu nábytku 
- stavebně upravit a modernizovat služební byt 
 
        Na rozdíl od většiny základních škol jsme od 1.9. 2006 s ročním předstihem v 1. a 6. 
ročníku zahájili výuku podle vlastního ŠVP – „Škola základ života“, jehož hlavní obsahovou 
změnou je výuka Aj od první třídy, výuka 2. cizího jazyka od 6. třídy( zatím Nj) a výuka 



výpočetní techniky od 3. ročníku (v oblasti programování  BALTIK dosahuje škola dlouhodobě 
vynikajících celostátních i mezinárodních úspěchů). Při výuce se zde učitelé snaží využívat 
nové metody práce vedoucí k podpoře týmové práce a k aktivnímu získávání nových poznatků.  
          Tj. v loňském roce již dle ŠVP probíhala výuka již v 1., 2., 6. a 7. ročníku a současné 
době od září podle tohoto programu probíhá výuka již v 1., 2., 3., 6. 7. a 8. ročníku. V ostatních  
ročnících probíhala a probíhá výuka podle vzdělávacího programu „Základní škola“.  Zvýšené 
dotace v učebním plánu pro 8. a 9. ročník  škola využívá a bude využívat hlavně pro výuku 
výpočetní techniky a cizí jazyky. 
 
          Po vyučování se mohli žáci věnovat mnoha aktivitám v zájmových kroužcích, kterých 
bylo pro různé věkové kategorie celkem 20. Zároveň mohli chodit i do kroužků jiných 
zájmových a sportovních sdružení, které pracovali přímo v prostorech školy např. hudební 
škola, sportovní škola pí. Bublíkové, taneční skupina Break Beat, oddíly karate, Taek-won-do, 
atd. 
       Škola také podporuje rozvoj tělovýchovy a sportu, a je specifická i tím, že se učitelé ve 
velké míře věnují integrovaným žákům, kteří studují na základě individuálních učebních plánů. 
         Pracuje zde mladý plně kvalifikovaný učitelský kolektiv, který se snaží pružně reagovat 
na nové postupy, využíváním učebních pomůcek a programů zejména ve vztahu k výpočetní 
technice. Novým hitem je využívání interaktivních tabulí SMART BOARD na 1. stupni a 
INTERWRITE BOARD na 2.stupni  ve výuce, který velmi zpestřuje a modernizuje přístup 
k předávání vědomostí a dovedností žákům.  
       Můžeme se také pochlubit téměř denně aktualizovanými webovými stránkami a denním 
využíváním internetu ve výuce, který požíváme i při spoluprácí s rodiči s pomocí programu 
BAKALÁ Ř, jehož prostřednictvím seznamujeme zákonné zástupce žáků s výsledky výchovy a 
vzdělávání jejich dětí. 
   
       Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve 
výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají  
své první zkušenosti jak při násleších, tak při  svých pedagogických výstupech. Na oplátku naše 
škola získává poznatky o  nových  trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme 
v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“. 
 
 
 
 

3. Řízení školy 
 
        Vzhledem k  počtu zaměstnanců byl zvolen způsob vedení, kdy řediteli podléhají přímo 
pouze vedoucí zaměstnanci v přímé linii, a ti pak jsou zodpovědní za své podřízené na 
jednotlivých úsecích. 
        Porady užšího vedení se konaly operativně denně, celého vedení dle vzniklých 
požadavků. 
        Provozní porada všech zaměstnanců se konala cca 5 x za rok dle provozu mimo zahájení 
a ukončení školního roku. 
        Pedagogické klasifikační rady se konají 4 x za rok vždy až 14 dnů po schůzce rodičů, aby 
byla možná korekce prospěchu žáků. 
        Porady jednotlivých úseků řídil každý vedoucí pracovník za svůj úsek sám dle potřeby, 
pouze v případě problémů byl přizván ředitel ZŠ.  Například porady učitelů a vychovatelek 2 x 
až 3 x za měsíc. 



          Schůzky předmětových týmů  a metodických komisí  byly svolávány alespoň 2 x za 
školní rok. 
        Všechny druhy porad, jednání a schůzek s rodiči byly vždy plánovány na pondělí  a 
organizovány v tento den v odpoledních hodinách – zaměstnancům bylo doporučeno, aby si  
na tento den neplánovali dopředu žádné důležité osobní záležitosti. 

 
 
 
 

 Organizační řád 

 

 
 
 
 
 
  
 

Ředitel 

Zástupce ředitele 

Účetní 

Finanční referent 

Školník 

Vedoucí ŠJ 

Učitelé 1.stupeň 

Učitelé 2.stupeň 
 

Vedoucí vych. ŠD Vychovatelky 

Uklízečky 

Kuchařky 

Pomocné síly 

Vedoucí kuchařka 

jfkaůf 



Přehled pracovníků školy 
 

Ředitel školy:    Mgr. Miroslav Kůs 
Zástupce ředitele školy: PhDr. Vladimír Stejskal 
Hospodářka,tajemnice: Gustava Suchanová 
Finanční referentka:  Milada Nováková 
 
 
Učitelé: / 33 /  
Mgr. Adamčíková Petra 
Mgr. Broukalová Jana 
Mgr. Březinová Marie 
Mgr. Bučková Renáta 
Mgr. Čajánková Taťána 
Mgr. Čermáková Vladislava 
Mgr. Faktor Lukáš 
Mgr. Figallová Milada 
Mgr. Hejnová Eva 
Mgr. Jandová Libuše - výchov. poradkyně 
Mgr. Košková Olga 
Kotisová Růžena 
Mgr. Krychová Marcela 
Křížová Ludmila 
Mgr. Kyzourová Eva 
Mgr. Lintner Marek 
Mgr. Machourková Lucie 
Meškan Václav 
Mgr. Outlý Radek 
Mgr. Pock  Andrea 
PaeDr. Posedělová Marcela 
Mgr. Prollová 
Mgr. Přikrylová Zuzana 
Mgr. Roškotová Jaroslava 
Mgr. Schwachová Hana – koordinátor SPJ  
Škopková Jana- pedag. asistent 
Mgr. Šmídová Blanka 
Mgr. Štádlíková Iva 
Mgr. Švecová Dagmar 
Mgr. Theinerová Monika 
Mgr. Tlapáková Helena 
Mgr. Vrbová Ivana 
Mgr. Zemková Renata  
 

  Školní družina:/ 5 / 
  Braunová Helena 
  Holubová Jana 
  Líbalová Lenka   
  Turková Jana - vedoucí vychovatelka 
  Zelinková Jana 
 
  Školní jídelna: / 9 / 
  Dubská Milena 
  Dudová Ivona 
  Kabelová Blanka 
  Klomfarová Jaroslava 
  Kohútová Libuše 
  Mrkvičková 
  Sarauerová Zdeňka  
  Vaněčková Jana  - vedoucí  ŠJ 
  Vomášková Marcela 
 
  Provozní pracovníci: / 7 / 
  Bláha František - školník 
  Bláhová Milena 
  Havlisová Marie 
  Kubíková Božena 
  Lopatářová Pavla 
  Lorencová Jana 
  Vitáčková Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

     Zápis do prvních tříd pro nadcházející školní rok 2008/2009 proběhl na naší škole ve dnech 
24. a 25. ledna 2008.  Prostředí školy ve dnech zápisu bylo inspirováno pohádkami. Učitelé 
ve spolupráci s pohádkovými postavami zapsali  84 děti  (z toho bylo 14  žádostí o odklad), a 
tak v září mělo nastoupit 70 dětí. V průběhu pololetí 2 žáci z důvodu stěhování přišli z jiných 
škol a jedno požádalo o dodatečný odklad. Ve školním roce 2008/2009 do  1. tříd  tedy 
nastoupilo 71 dětí.  Na základě těchto počtů a ve smyslu školského zákona  č. 561/ 2004 Sb. 
budeme proto vyučovat ve třech paralelních prvních třídách. 

 
 
 
 

  5. Přehledné údaje o výsledcích práce žáků 
 

 
1. pololetí 2007/ 2008           542 žáků celkem 
 
     klasifikace prospělo s vyznamenáním                   329 žáků 
                                           prospělo     195 žáků 
         neprospělo                  15 žáků 
         nehodnoceno                   3 žáci 
  zameškané hodiny          omluvené              20 622   ( 38,2 na žáka) 
         neomluvené                 38      ( 0,07 na žáka)  
  
   výchovná opatření                   1.stupeň             2. stupeň  
           pochvala třídního učitele  135 x    43 x 
         pochvala ředitele školy      3 x    14 x 
         napomenutí TU     31 x    45 x 
         důtka TU        4 x    33 x 
         důtka ředitele školy      1 x      9 x 
         2. stupeň z chování       - x      3 x 
                    3. stupeň z chování       - x        - x 
 

 
 
 
2. pololetí 2007/ 2008           543 žáků celkem 
 
     klasifikace                  prospělo s vyznamenáním        299 žáků 
                                            prospělo              234 žáci 
         neprospělo                  8  žáků 
         neklasifikováno                 2  žáci  
         opravné zkoušky                 7  žáků 
    zameškané hodiny          omluvené            24 191  ( 44,8 na žáka) 
    neomluvené              304     ( 0,56 na žáka) 
 



 výchovná opatření                                         1.stupeň             2. stupeň  
           pochvala třídního učitele  145 x     62 x 
         pochvala ředitele školy    37 x     34 x 
         napomenutí TU     25 x     37 x  
         důtka TU        9 x     18 x 
         důtka ředitele školy       - x     14 x 
         2. stupeň z chování       - x       3 x 
                    3. stupeň z chování       - x        1 x 

 
 
 

Přijímací řízení – školní rok 2007/2008 
 

Budoucí studenti měli možnost otestovat si své zájmy, dovednosti a schopnosti 
v předmětu „Svět práce“:  zde  se žáci učili plánovat, organizovat a hodnotit informace, 
využívat poradenské služby pro výběr vhodného povolání.  

 
V průběhu roku měli žáci možnost zúčastnit se těchto akcí: 

• září 2007  -  návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 2007 - nejkomplexnější přehlídka 
středního odborného a učňovského školství i klasických SŠ v ČR pro žáky 8. a 9. tříd 

• od října 2007– měli žáci v jednotlivých třídách k dispozici katalogy se všemi 
studijními a učebními obory jak v rámci našeho regionu, tak v rámci blízkých okresů 

• říjen 2007 – exkurse k volbě povolání na ISŠ Nerudova Č. Budějovice pro zájemce 
z 9.ročníků 

• listopad 2007– probíhalo půldenní  zaměstnání žáků 9. tříd na Úřadě práce 
v Českých Budějovicích (informační a poradenské centrum pro volbu povolání) 

• leden 2008 - V týdnu od 28.1. do 31.1. se žáci 9. tříd účastnili projektů CERMAT a 
KALIBRO, které jsou zaměřeny na sledování znalostí a vědomostí žáků. Výsledky byly 
předány žákům ještě před podáváním přihlášek na SŠ 

• Vyplněné přihlášky na střední školy odevzdat svým třídním učitelům do 22.2.2008, 
škola zajistí odeslání přihlášek včetně výstupního hodnocení na zvolené střední školy do 
15.3.2007. Přijímací řízení proběhne v pondělí 21. dubna 2008. 

• duben 2008 – individuální pohovory s žáky, kteří neuspěli  v 1. kole přijímacího 
řízení, nabídka volných míst, odkaz na webové stránky Jihočeského kraje 

• v průběhu celého školního roku pravidelné konzultační hodiny s výchovným 
poradcem 

 

 

Vlastní výsledky přijímacího řízení v jednotlivých kolech: 

 
5. ročníky –  osmiletá gymnázia - jedno kolo přijímacího řízení 

třída celkem celkem (%)úspěšnost 

přihlášení 19  

přijatí celkem 14 74 % 

  



Vycházející žáci – 9. ročníky  

1.kolo – úspěšnost žáků  

třída 9.A 9.B 8.tř. Celkem  

gymnázia 2 3 0   5 

  jiné studijní  obory 15 16 0 31 

učební obory 9 8 2 19 

celkem přijatých 26 27 2 55 

celkem žáků ve třídě 28  31 3 62 

přijatých   (%) úspěšnost 93% 87%  89 % 
 

Další kola – úspěšnost žáků      100% 

třída 9.A 9.B 8.tř. celkem 

gymnázia 0 1 0 1 

jiné studijní obory 1 1 0 2 

učební obory 1 2 1 4 

celkem přijatých 2 4 1 7 

Shrnutí  
   Na osmiletá gymnázia bylo přijato 74% všech přihlášených, na šestiletá gymnázia se 

nehlásil žádný žák, žáků z devátých ročníků bylo přijato v prvním kole 89 %, zbylí žáci byli 
přijati v kolech dalších.  

Z letošního přijímacího řízení vyplývá úkol nadále vést žáky k sebehodnocení a reálnému 
pohledu na své možnosti. Učit žáky uvědomit si nutnost sebepoznání pro správnou volbu 
povolání a realisticky hodnotit své osobní zvláštnosti, předpoklady, možnosti.  

Dále pokračovat v komplexní informovanosti žáků i jejich rodičů o možnostech studia. 

 

 
Nejlepší výsledky žáků v soutěžích a olympiádách: 
 
   SPORTOVNÍ 
1)     PLAVÁNÍ  okresní kolo – dívky i chlapci - 2.místo 
        PLAVECKÁ OLYMPIÁDA –  okresní kolo  -  2.místo v celkovém pořadí škol 
2)     FLORBAL okresní kolo – dívky -  1.místo a postup do krajského kola 
      FLORBAL krajské kolo kolo – dívky- 1. místo a postup na kvalifikaci na republikové 
          finále 
3) KOŠÍKOVÁ  okresní kolo  - dívky  -  3. místo 
4)      POHÁR ROZHLASU – okresní kolo –  mladší žákyně – 2. místo 
                 - mladší žáci - 4.místo 
5)     VOLEJBAL  okresní kolo  - chlapci– 2. místo 
6)     KINDERIÁDA regionální kolo- dívky – 1. místo a postup do celostátního kola 
 



   VĚDOMOSTNÍ  
 7)    ČESKÝ JAZYK – okresní kolo –kateg. 8. – 9. –   8. místo 
 8)    ANGLICKÝ JAZYK – okresní kolo – kateg. 6. – 7. i  kateg. 8. – 9.  -  9. místo 
 9)    NĚMECKÝ JAZYK – olympiáda - okresní kolo – 1. kateg. - 6. místo 
10)   MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo  5. tříd (jednotl.) – 6.místo 
                       8. tř. (jednotl.) – 5. – 11. místo 
              2. kateg.  – 5. místo 
11)   GENIUS  LOGICUS – mezinárodní  logická soutěž (http://www.geniuslogicus.eu/cz): 
   - škola oceněná Certifikátem za úspěšnou účast 
   - jednotl.  2., 6., 16., 21., 23.  a 25. místo v republice 
12)    CHEMICKÁ OLYMPIÁDA  – okresní kolo – 23. místo 
 
   DOVEDNOSTNÍ 
13)     VÝTVARNÉ  SOUTĚŽE: 
          O nejkrásnější žabku či mloka – soutěž ZOO Hluboká - 1. místo v kat. st.žáci 

       Jak jsem potkal vodu  -  soutěž MZVž ČR  - účast 
        Lidice 2008 – mezinárodní dětská výstava – pro 2 žákyně čestné uznání  
        Svět očima dětí – soutěž MV ČR – 1 žák postoupil do nejužšího finále 
14)     DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ -  okresní kolo -  7. místo v družstvech 
15)     FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA – oblastní kolo – 1. místo jednotlivců 
 
 
 
   VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ  
16)    POČÍTA ČE programování:  
         Baltík – Povltavské setkání (Strakonice) -  kat. B3 – 8., 11.a 12. místo  
                                            -  kat. B4 - 8. a 9. místo 
                       „ Vánoční“  – celostátní korespondenční soutěž  
          kateg. ml. žáci -  1., 2. a 3. místo 
                                st. žáci  -  2. až 5. místo 
                     C Baltie 4 -2., 6., a 8. místo 
          „Ekolog“ (Uherské Hradiště) – kateg. ml. – 5. místo 
                              st. – 2. a 12. místo 
    
          celostátní korespondenční (prázdninová soutěž) – 1. stupeň – 1. a 3. místo 
                 2. stupeň  - 1. a 4. místo 
                 kat. C – čestné uznání  
         Baltík + Baltazar – celostátní – kateg. ml. – 4. místo 
               st. -  8., 10., 15. místo 
         Mezinárodní soutěž CREATIVE BALTIE po internetu  - 2. místo družstev 
 
         Baltik 2008 mezinárodní programátorská soutěž : 
        -  regionální kolo – kateg. A – 1., 3. a 4. místo 
      - kateg. B -  2., 3. a 6. místo 
        -  celostátní kolo – pořadatelem byla v letošním roce naše základní škola  
   ( záštitu nad jeho konáním převzal odbor školství MM Č. Budějovice a  
     hejtman jihočeského kraje) 
     - kateg. A( do 5. tříd) -  2. místo 
     - kateg. B ( do 9. tříd ZŠ + G) -  1. a 3. místo 
     - kateg. C (do 18 let všech typů škol)  -  7. místo  



                     - mezinárodní  kolo – jediná škola zastoupená ve všech kategoriích 
     - kateg. A( do 5. tříd) -  1. místo 
                - kateg. B ( do 9. tříd ZŠ + G) -  8. místo 
                - kateg. C (do 18 let všech typů škol)  -  9. místo  

 
 
 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

 
            Naší snahou samozřejmě je ,aby všichni pedagogičtí pracovníci byli odborně  
způsobilí  a současně co nejvíce předmětů bylo vyučováno aprobovaně. Současně musíme 
plánovat rozvoj lidských zdrojů tak, aby personální obsazení učitelů vyhovovalo nejen 
současnému učebnímu plánu, ale aby i korespondovalo s naším novým ŠVP „ Škola – základ 
života“. Naší výhodou je, že jako „fakultní základní škola“ úzce spolupracujeme 
 s PF v Č. Budějovicích, a proto zaměstnáváme požadované odborníky i na zkrácený úvazek. 
Zároveň jim umožňujeme pokračování ve studiu. 
 V současné době dva učitelé (M. Lintner, V. Meškan) dokončují studium ke splnění 
kvalifika čních předpokladů ( matematiku  a fyziku), jedna učitelka (L. Křížová) dokončuje 
studium ke splnění kvalifika čních předpokladů ( anglický jazyk) , 
 jedna učitelka (Mgr. Pock)  v rámci rozšíření odborné kvalifikace, získá způsobilost 
vyučovat další předmět (anglický jazyk) a  jeden učitel (Mgr. Faktor) si prohlubuje  
kvalifikaci  doktorandským studiem (dějepis) – všichni studují na PF v Č. Budějovicích. 
 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  v letošním roce dokončil   
studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle vyhl. 317/2005 Sb. § 7 ředitel školy 
Mgr. Miroslav  Kůs na  UK Praha. 
 
 Studium k prohlubování odborné kvalifikace  je otevřeno a doporučováno všem 
vyučujícím.  Samozřejmě vzhledem k potřebám školy a hlavně k rozvoji  výuky podle nového 
vlastního ŠVP „Škola – základ života“ v 1.,2., 6. a 7. ročníku od  1. 9. 2007, budou mít 
některé oblasti dalšího vzdělávání v letošním, ale  i dalších školních letech prioritu. 
V letošním roce jedna učitelka zahájí studium pro koordinátory ŠVP (pí. Tlapáková). 
 Budeme i nadále hlavní důraz klást na další vzdělávání ICT, i když již není 
financováno z prostředků SIPVZ.. Tato oblast je u nás prioritní i z důvodu rozšíření výuky 
výpočetní techniky dle ŠVP již od 3. ročníku, zvyšování využití výpočetní techniky 
v ostatních předmětech a komunikací s rodiči prostřednictvím programu „Bakalář“a internetu.  
  Proto zabezpečíme proškolení  modulu P2 v rámci SIPVZ alespoň 4 učitelů a  
2 učitelů na  P0 (Služba škole v Č. Budějovicích).  Samostudiem  ve spolupráci s ICT 
koordinátorem  zaučíme konkrétní učitele  na práci s novými výukovými  programy. 
 V průběhu  roku budeme hlavně uvolňovat vyučující  1., 2., 6. a  7. ročníků na školení 
podporující metody práce uplatňované  v ŠVP, podporující tvořivé  a činnostní učení. 
Rádi bychom umožnili větší skupině vyučujících absolvovat prožitkové školení se 
zaměřením na práci v týmu zejména na 2. stupni ZŠ.  
 Z ekonomických, ale hlavně organizačních důvodů pro zajištění řádné výuky budeme 
počty zájemců na některé typy školení redukovat s tím, že absolventi vybraní na  školení 
budou své poznatky aktivně předávat ostatním vyučujícím. Tímto způsobem dosáhneme při  



omezujících faktorech maximální výtěžnosti. Z výše uvedených důvodů budeme 
upřednostňovat školení  s lepší časovou ( a tím i ekonomickou) obslužností , pořádaná  
v Č. Budějovicích , příp. jihočeském kraji. 
 Mimo veškerá pořadí stojí další vzdělávání výchovné poradkyně a metodičky  
prevence sociálně patologických jevů a koordinátory ŠVP. Tyto pracovnice pak vždy 
informují ostatní učitele o  vhodných a  aktuálních formách prevence a o situaci ve škole 
vzhledem ke vzniku rizik a sociálně patologických jevů, případně doporučí  řešení vzniklé 
situace. 
 Jako každoročně v začátku školního roku proběhne školení všech zaměstnanců o 
novinkách v oblasti BOZP a PO. Z důvodu personálního zabezpečení  LVK je nutno jednoho 
učitele  vyslat na kurs „ instruktor snowboardingu“. 
 Tento plán lze operativně měnit, pokud to bude ku prospěchu výchovně 
vzdělávacího procesu a učebních plánů naší školy. 
 
 Jako každoročně v začátku školního roku proběhlo školení všech zaměstnanců o 
novinkách v oblasti BOZP a PO. Z důvodu personálního zabezpečení  LVK byla pí. učitelka 
Machourková  vyslána na kurs „ instruktor snowboardingu“. 
  
 
 
 
 
 

7. Informace o aktivitách  a prezentaci školy na 
veřejnosti 

 
Kulturní akce ve škole: 
 
- fotografování 1.st. + 6. tř. 
- vázání adventních věnců  1. stupeň 
- Mikulášská besídka školy a ŠD 
- výroba vánočního dárku  -  1. stupeň 
- Vánoční besídka 
-  výroba vánočních ozdob a dárků 
-        hravé dny :- Plyšákový den, Sluníčkový den, Kloboukový den 

     Byla provedena sbírka plyšových hraček pro děti v centru Klokánek 
-       ukázka výcviku karate 
- zápis dětí na téma „Z pohádky do pohádky“ 
-        maškarní karneval ŠD 
- barevný týden  -  všichni žáci školy 
- Rožnovské velikonoční barvení vajíček 3. – 6.tř. 
- výroba dárků ke Dni matek – 1. stupeň 
 
Kulturní a výchovné akce mimo areál školy: 
 
- Vzdělání a řemeslo 2007  -   8. a 9.tř.  
- návštěva Úřadu práce v ČB 
-        návštěva planetária v ČB 



-        ukázka dravých ptáků - ZEYFERUS  
-        exkurze na letiště Hosín 
-        exkurze do centrály Záchranné služby 
- kino Kotva – Pán včelka 
     - Asterix a Obelix 
     - Asterix na olympijských hrách 
     - Noc v muzeu 
     - výchovný film: Pád Třetí říše 
           Pianista 
-       ZOO Hluboká n. Vltavou + divadlo Syndibád 
- Cassiopeia – Č. Vrbné – rybníky  
-  
- Malé divadlo –  O Budulínkovi 
                 - Ten náš Betlém   
          - Pinokiova dobrodružství 
          - Kašpárek v rohlíku 
          - Kytice 
- Solnice – Betlém 
- Otáčivé hlediště Č. Krumlov – Cesta kolem světa za 80 dní  
- zeměpisný pořad  - Austrálie  

 
 

 
Sportovní akce: 
 
- plavecký výcvik 1. – 2.tříd 
- plavecká štafeta měst 
- plavecká olympiáda – okresní kolo 
- bruslařský kurs pro 1. – 4.tř. Hluboká n. Vltavou 
- Pohár primátora Č.B. 
- vánoční turnaj ve florbalu 
- florbal (dívky) – okresní , krajské  a republikové  kolo 
- vánoční turnaj ve vybíjené 
- lyžařský kurs 7.tř. – Jizerské hory 
- okresní kolo basketbalu dívek i chlapců 
- Mc Donald Cup – kopaná 3. - 5.tř. okresní kolo školní soutěž třídních družstev  
- hokejbal proti drogám 
- školy v přírodě Doubí u Tábora a Kvilda  
- turistický kurs 6. tříd na Kvilně 
- volejbal – okresní kolo -chlapci 
- atletická olympiáda školy 
- Pohár rozhlasu – atletika 
- atletické závody 1. st. 
- volejbal - školní  a okresní kolo 
- Kinderiáda (dívky) – regionální a celostátní kolo 
- závěrečný turnaj  v košíkové 
- testování pohybových dovedností žáků – FT VS  UK  Praha 
- Dětský den – sportovní dopoledne 
 
 



Studijní akce: 
 
 -      projekty: 1. tříd     -  Doba a čas, Týden zdraví, Perníková chaloupka –„Procházka   
          pohádkou“ 

         2. tříd     -  Škola snů, Vánoční koledování ,Velikonoční pomlázka,   
Čarodějnický den, Záchranný vrtulník, O Africe,   

           3. tříd     -  Moje město 
    -  Lidské tělo 
    -  Živočichové ČR 
           4. tříd     -  Halloween 
    -  Ekocentrum Cassiopeia – Cesty jídla 
    -  Zajíčkův poklad – velikonoční projekt 
    -  Známe českobudějovické historické centrum? 

      -  Čarodějnice  
      -  Nejen na kolo s přilbou 

           5.tříd      -  Vesmír 
    -  Podmínky života na Zemi 
    -  Čarodějnice 
    -  EVROPA - měsíční projekt   
              9. tříd  -  projekt:“ Vagón“ 
 

-   návštěva  Ekologického centra  Cassiopea 
-   jednodenní  zájezd do Salzburgu pro žáky 2. stupně 
-   týdenní  poznávací zájezd do Londýna pro žáky  2. stupně 
-          testy CERMAT pro 9. a 5. ročníky     
-          testy KALIBRO     
-          semináře o šikaně se účastnila třída 6.B pod vedením odborníků z pedagogicko-  
            psychologické poradny 
-          beseda -  Jak si nenechat ublížit  
-          přednášky : Šikana – didaktické hry 
       Láska ano,dítě ještě ne 
       Prostituce, promiskuita 
- olympiády: -  matematika –   domácí, školní  a okresní kolo 
                                                        -  Klokan – mezinárodní soutěž  
                                           -  Klokánek 
           - Cvrček 
           - Genius logicus – matematická soutěž 
       - český jazyk – školní kolo i okresní kolo 
       - anglický  jazyk - školní  i okresní kolo 
       - německý jazyk – školní a okresní kolo 
       - biologická – školní kolo 
       - dějepisná  – školní  kolo  
       - chemická - školní  kolo a okresní kolo 
 
-          Počítače a programování-       
               Baltík – Povltavské setkání (Strakonice)  
                         „ Vánoční“  – celostátní korespondenční soutěž  
       
            „Ekolog“ (Uherské Hradiště)  
           celostátní korespondenční (prázdninová soutěž) –  



        Baltík + Baltazar – celostátní  
              CREATIVE BALTIE mezinárodní soutěž po internetu   
              Baltik 2008 mezinárodní programátorská soutěž : 
           -  regionální kolo  
         -  celostátní kolo – pořadatelem byla v letošním roce naše základní škola  
    ( záštitu nad jeho konáním převzal odbor školství MM Č. Budějovice a 
      hejtman jihočeského kraje)    
                      - mezinárodní  kolo  

 
   
Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
 Mimoškolní aktivity jsou pro nás důležitým doplňkem školní práce. Chápeme je jako prevenci 
před trestnou činností mládeže a jako ochranu proti gemblérství, drogám, alkoholismu a 
kouření. Napomáhají  rozvíjet a prohlubovat získané znalosti a vyplňují volný čas našich dětí. 
V loňském roce pracovalo celkem 22 zájmových kroužků. V mimoškolní době je vedli jednak 
naši učitelé a také externisté z řad rodičů a přátel školy.  
 
 Kroužky vedené učiteli a vychovatelkami : 
 
  1. Matematický I,II        - zapojeno  14 žáků 
  2. Hrátky   - zapojeno  20 žáků 
  3. Doučovací   - zapojeno    6 žáků 
  4. Baltík začátečníci  - zapojeno  15 žáků 
  5. Baltík pokročilí  - zapojeno  17 žáků 
  6. Fotografický  - zapojeno    6 žáků 
  7. Dyslektický   - zapojeno    7 žáků 
  8. Grafika na PC I, II  - zapojeno  19 žáků 
  9. Výtvarný   - zapojeno    9 žáků 
10. Florbalový I,II  - zapojeno  29 žáků 
11. Košíková   - zapojeno  15 žáků 
12. Volejbal   - zapojeno  21 žák 
13. Keramický I , II  - zapojeno  27 žáků 
14. Dopravní/ zdravotní  - zapojeno  10 žáků 
15. Dovedné ruce ŠD  - zapojeno  16 žáků 
16. Výtvarný ŠD  - zapojeno  18 žáků 
17. Vaření ŠD   - zapojeno    8 žáků 
18. Pohybové hry ŠD  - zapojeno  16 žáků 
              celkem       273 žáci  
 
 
Kroužky pro naše žáky vedené prostřednictvím externistů: 
 
1. Kynologický   - zapojeno   25 žáků 
2. Včelařský   - zapojeni      6 žáků 
3. Anglický jazyk ve ŠD - zapojeno   16 žáků 
5. Filatelistický   - zapojeno     2 žáci  
              celkem      49  žáků 
 



Další aktivity zajišťovaly mimoškolní organizace, kterým škola poskytuje pronájmem prostory 
pro práci s dětmi. Rodiče za tyto aktivity platí přímo těmto soukromým organizacím. 
 
 
Žáci školy měli dále možnost: 
a) trénovat moderní gymnastiku – zajišťuje Soukromá škola gymnastiky a tance –  
  pí. Bublíkové 
b) učit se hře na hudební nástroj a rozvíjet hudební vzdělání v ZŠU Piaristické náměstí 
c) účastnit se v kroužcích tance, volejbalu,sebeobrany a florbalu  při DDM v Č.B. 
 
 
 
Prezentace školy na veřejnosti 
 
1. Celoroční prezentace výsledků práce žáků na stálých nástěnkách v Č. B. : 
         a)  MŠ  Papírenská 
          b)  poliklinika   JIH  
 
2.     Televizní šoty v regionální televizi z akcí školy ( např. Celostátní kolo v programování    
        BALTÍK 2008 – předávání cen se účastnil i hejtman jihočeského kraje) 
 
3.     Veškeré akce školy jsou denně prezentovány na webových stránkách  www.zsroznov.cz 
 
     
 
 
 
 
 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  a  
provedených kontrolách 

 
 
1) ( 14.5. 2008) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, územní pracoviště 
České Budějovice – kontrola těchto dokladů: měsíční přehledy vyměřovacích základů, 
mzdové listy, hromadné oznámení zaměstnavatele, pracovní smlouvy. 
Výsledek kontroly: 
 1. Přehledy o platbách pojistného na zdravotní pojištění – bez závad. 
 2. Oznamovací povinnost – bez závad. 
 3. Správnost stanovení vyměřovacích základů za období III/2005 až III/2008 – bez závad. 
 4. Výše odvodů pojistného na zdravotní pojištění  – bez závad.  
 5. Dodržování termínů splatnosti plateb pojistného – bez závad. 
 6. Povinnost zasílání záznamů o pracovních úrazech – bez závad. 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, a proto nebyla uložena opatření k nápravě. 
 
 
  
 



2) (20.5. 2008) KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – předmětem   
    kontroly bylo plnění povinností stanovených v nařízení  ES č. 178/2002  a 852/ 2004,  
    zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění  a vyhl. č. 137/2004 Sb. v platném znění ve 
školní jídelně. 
Výsledek kontroly:   
 1. Závady z minulé kontroly odstraněny 
 2. Stavebně technický stav provozovny je vyhovující. 
 3. Suroviny skladovány dle zásad dodavatelů, skladovací kapacita dostatečná. 
 4. Diskutováno půlení ovoce – lze po důkladném omytí. 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné hygienické závady provozního charakteru,které by byly 
v rozporu s platnou legislativou, a proto nebyla uložena opatření k nápravě. 
 
 
 
 
 
 

 
9. Hospodaření školy   

 
 

        V rámci  hospodaření  v roce 2007 škola neporušila žádný ze závazných ukazatelů.   Díky 
úsporám v oblasti energií jsme opětovně vykázali zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
88 361,- Kč, kdy po odečtení uspořených závazných ukazatelů v oblasti energií  21 421,- Kč je 
konečný hospodářský výsledek =  + 66 940,- Kč . Bližší informace viz. Rozbor hospodaření 
II. pololetí 2007 k dispozici u ředitele školy.                                                      
     V letošním roce zatím probíhá čerpání rozpočtu dle stanoveného plánu. Z důvodu 
zdražení energií se nám nedaří uspořit tepelnou energii v takové míře jako v minulých letech a 
v nákladech na elektřinu jsme v hlubokém propadu oproti plánu. Přesto se nám snad podaří 
závazný ukazatel „energie“ jako celek v letošním roce financovat bez požadavků na navýšení 
rozpočtu. Podrobnější informace viz. Rozbor hospodaření   I. pol. 2008. 

 
 
 
Zpracoval :   Mgr. Miroslav K ů s 
                              ředitel  ZŠ 
 
 
V  Českých Budějovicích   dne:  30. 9 . 2008 

 
 


