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Základní údaje o škole: 

 

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy 

a je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost 

vyplývající z těchto vztahů.  

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků a ve školním roce 

2015/2016 měla celkem 36 kmenových tříd, z toho 24 na prvním stupni a 12 na druhém. 

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 

platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného 1. ledna 2013. 

Součástí školy jsou školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků (rozhodnutí Krajského 

úřadu Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně  

s jídelnou.    

S účinností od 1. 9. 2015 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 850 žáků 

(rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).  

Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělila třídy na skupiny, počet skupin a počet 

žáků ve skupině určoval podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a 

v souladu s požadavky na bezpečnost a zdraví žáků. 

V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány učebnice, učební texty a základní 

školní potřeby. 

 

Zřizovatelem školy je Statutární město České Budějovice. 

 

Vedení školy ve školním roce 2015/2016 tvořili: 

 

Ředitelka školy:                              Ing. Dana Walterová                      

  

Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň:  Mgr. Jana Trávníčková 

Zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň:     Mgr. Petr Pouzar 

Výchovná poradkyně:                              Mgr. Miloslava Krčmářová 

Školní metodik prevence:                           Mgr. Roman Koller 

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny:      Jaroslava Frčková  

 

Vedoucí školní jídelny:                              Renata Kučerová (do 31. 7. 2016) 

                                                                Dagmar Bláhová 

 

Ekonomka školy:                                Marcela Hajná 

 

Adresa školy pro dálkový přístup:             zspohurecka@seznam.cz 

 

 
Údaje o školské radě: 

  
Školská rada byla zřízena od ledna 2006  

Složení školské rady od 1. 1. 2015 

Za zákonné zástupce žáků:          Ivana Hájková 

Za pedagog. pracovníky školy:     Mgr. Jana Trávníčková 

Za zřizovatele:    Mgr. Pavel Matoušek, MBA 
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Přehled oborů vzdělání: 

 
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje 

rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, 

humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a 

ekologickou výchovu žáků, umožňuje též jejich náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro 

další studium a praxi.  

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací 

programy: 79-01-C Základní škola 

1. 79-01-C/001 Základní škola 

2. 79-01-C/01  Základní škola 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

 

Škola měla ve školním roce 2015 /2016 tyto pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně 

 

1.stupeň 

Bartoň Vladislav 

Baštová Eva 

Benešová Kateřina       

Bernasová Vladimíra  

Bjalkovová Nela 

Binterová Marie (od 29.8 2016)   

Cepáková Irena 

Dušková Jana    

Fleišmanová Věra 

Heřmanová Renata 

Havlová Hana (do 30.6.) 

Hlavatá Marie 

Hluštíková Petra  

Kadlecová Miloslava (zástup za RD, od 29. 8. 2016) 

Letovský Jiří 

Mašková Andrea (do 21. 8. 2016) 

Mašková Petra (od února 2016 – návrat po RD) 

Maříková Jana  

Matuchová Veronika 

Mrázová Irena 

Musilová Michaela 

Novotná Tereza 

Polánská Kateřina 

Řepová Monika 

Trávníčková Jana 

Trmalová Ida 

Urbanová Dagmar 

Urbánková Markéta 

Vilkovská Zuzana 

Voráčková Slava (zástup za nemoc) 

Vrauková Martina 

 



 4 

2.stupeň 

Balounová Irena  

Drmota Radek 

Einramhofová Andrea 

Halounová Jaroslava 

HrádelováVlasta (od 1. 2. 2016 – návrat po RD) 

Kalousová Janka 

Koller Roman 

Kollerová Tamara 

Krčmářová Miloslava 

Lísalová Helena 

Lombart Josef 

Ničková Lenka 

Ondrová Miroslava 

Oberpfalzerová Jitka 

Pouzar Petr 

Pilbauerová Helena 

Tůmová Kateřina 

Ulrichová Tereza 

Ulrich Vratislav 

Votrubová Petra (do 31. 1. 2016) 

Walterová Dana 

Zikmundová Štěpánka  

 

Asistentka pedagoga  

Ročková-Vránová Jana 

 

Vychovatelky  

Bláhová Petra 

Frčková Jaroslava 

Krlínová Kateřina 

Layerová Olga 

Novotná Tereza 

Palivcová Vladimíra 

Pavlová Dana 

Řehoušková Eva 

Šimková Martina 

Valíková Lucie 

Votavová Jana 

 

Speciální pedagožka 

Líbenková Eva 

 

Školní psycholog 

Tenkl Tomáš 
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Provozní zaměstnanci 

Hajná Marcela 

Hubatková Soňa (od 1. 8. 2016) 

Kadlecová Irena 

Kadlecová Marie (do 31. 7. 2016) 

Klimková Lenka 

Krejčíková Jitka 

Krlín Jiří 

Krlínová Adéla 

Kučerová Renata  

Němcová Věra 

Vaňková Klára 

 

Pracovnice školní kuchyně  

Blažková Dagmar (od 15. 8. 2016) 

Czaban Jan (od 9. 12. 2015) 

Kadlecová Martina 

Kučerová Renata (do 15. 8. 2016) 

Kočandrlová Naděžda 

Némethová Renata 

Petrů Hana 

Prestová Jitka (od 1. 11. 2015) 

Šramová Zdeňka 

Tupá Miluše 

Vrzalová Gabriela 

 

Všichni pracovníci mají kvalifikaci potřebnou pro výkon jejich práce. Pedagogická praxe 

pedagogických pracovníků přesahuje ve většině případů 10 let. 

Všichni zaměstnanci školy jsou způsobilí vykonávat činnosti podle uzavřených pracovních 

smluv. 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 

 

K zápisu se dostavilo celkem 132 dětí. K 31. 8. 2015 bylo do 1. tříd přihlášeno 123 žáků.  

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání :  

 

Školu na konci školního roku opustilo a přešlo na vyšší stupeň škol: 

 

 10 žáků z 5. ročníku 

 1 žák z 6. ročníku 

 7 žáků ze 7. ročníku 

 2 žáci z  8. ročníku 

 64 žáků z 9. ročníku 

Z devátých ročníků odešlo studovat obory zakončené maturitou 50 žáků, obory zakončené 

výučním listem 14 žáků. 

 

Povinnou školní docházku ukončili dva žáci 8. ročníku, kteří budou pokračovat v dalším 

vzdělávání na střední škole. 

 

 

Výsledky vzdělávání žáků školy: 

 

Z celkového počtu 809 žáků školy na konci školního roku prospělo 805 žáků, neprospěli 

čtyři žáci. Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku a 

budou pokračovat ve studiu na střední škole (automechanik, kuchař).  
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Prospěch 2015/2016 

 

Třída S 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1.A 23 0 0 

1.B 20 0 0 

1.C 19 0 0 

1.D 21 0 0 

1.E 20 0 0 

1.F 20 0 0 

2.A 19 1 0 

2.B 23 1 0 

2.C 21 1 0 

2.D 19 1 0 

3.A 23 1 0 

3.B 24 0 0 

3.C 22 2 0 

3.D 20 1 0 

3.E 17 4 0 

4.A 16 8 0 

4.B 12 5 0 

4.C 19 4 0 

4.D 16 9 0 

4.E 15 7 1 

5.A 21 4 0 

5.B 22 2 0 

5.C 14 9 0 

5.D 13 10 1 

 459 70 2 

6.A 12 12 0 

6.B 16 10 0 

6.C 18 7 0 

7.A 7 13 0 

7.B 13 10 0 

7.C 8 17 0 

8.A 11 15 0 

8.B 5 17  1 

8.C 7 14  1 

9.A 9 10 0 

9.B 9 13 0 

9.C 6 17 0 

 121 155 2 
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Přehled oborů, kam byli přijati žáci 9. tříd 

 

 

Obory zakončené maturitou 

obor počet žáků 

  

zdravotnické lyceum 2 

gymnázium 12 

ekonomické lyceum 1 

střední průmyslové 

školy 

7 

střední škola 

informační 

technologie 

4 

autotronik 1 

cestovní ruch 5 

mechatronik 1 

  

  

SŠ- informatiky a 

právních studií 

3 

  

SŠ- požární ochrana 3 

střední škola strojní 2 

střední umělecká škola 3 

střední zemědělská 

škola 

5 

zdravotnický asistent 1 

celkem 50 

 

Obory zakončené výučním listem 

obor počet žáků 

automechanik 3 

kuchař/ číšník 2 

prodavač 2 

autoelektrikář 1 

cukrář 1 

kadeřnice 1 

elektrikář 1 

  

  

truhlář 1 

zámečník 1 

karosář 1 

celkem 14 žáků 
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Prevence sociálně patologických jevů: 

 

Pro školní rok 2015/2016 byl zpracován minimální preventivní program. 

Školním metodikem prevence je Mgr. Roman Koller. 

Základní informace pro tvorbu minimálního preventivního programu členíme do těchto 

základních skupin: 

1) Práce pedagogického sboru, monitoring učitelů aktuální situace v oblasti primární 

prevence, pravidelné vzájemné konzultace třídní učitel – metodik primární prevence 

– vedení školy 

 

2) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou pravidelně seznamováni na třídních schůzkách 

s minimálním preventivním programem, jsou seznámeni s konzultačními hodinami 

metodika, připomínky rodičů jsou zapracovány do MPP. 

 

3) Informace od žáků – na škole je k dispozici schránka důvěry, žáci mají k nahlédnutí 

pravidelně aktualizovanou nástěnku k této problematice, individuální setkání žáků 

s metodikem prevence, případně třídním učitelem, zástupcem vedení školy k řešení 

aktuálních individuálních problémů 

 

4) Výskyt sociálně patologických jevů a spolupráce s okolím školy – o výskytu drog ve 

škole nebo jejím okolí nemáme žádné konkrétní poznatky 

 

5) Zhodnocení MPP za minulé období 

 

  

Zaměření minimálního preventivního programu 

 

1) Oblast práce pedagogického sboru – pedagogové jsou průběžně informováni  

o aktuálním dění a nových informacích v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů, učitelé jsou vedením školy a metodikem prevence neprodleně informováni  

o veškerých nových pokynech, metodikách a dalších materiálech týkajících se 

prevence 

 

2) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou na třídních schůzkách informováni metodikem 

prevence o aktuální situaci, pro prohloubení spolupráce rodičů a školy 

organizujeme dětský den, besídky, dny otevřených dveří, výlety 

 

3) Preventivní aktivita pro žáky – možnost žáků kdykoli navštívit metodika prevence, 

vyučující i vedení školy, využívat schránku důvěry, možnost návštěvy zájmových 

kroužků, účast ve sportovních soutěžích a předmětových olympiádách, 

organizování přednášek a akcí k výše uvedené problematice 

 

 

Přehled preventivních akcí (výběr) 

 

Intervenční program střediska výchovné péče 

Trénink pozitivních vztahů (zaj. SVP Dukelská ul.) 

Přednáška „ Klima ve třídě a agresor“ 

Bruslení 

Besídky pro MŠ 

Návštěvy divadla 
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Setkání metodiků prevence 

Podpora vztahů v kolektivu – vícedenní výjezdy pro žáky (Centum ekol. výchovy 

Stožec) 

Krajská konference primární prevence rizikového chování 

Besedy o správné životosprávě 

Prevence úrazů (ve spolupráci s VZP) 

Prevence nechtěného otěhotnění – Iniciativa pro život 

Prevence – pohlavní choroby (ve spolupráci se ZSF JčU) 

Prevence onemocnění AIDS (ve spolupráci se ZSF JčU) 

Prevence – alkohol jako droga (www.sanamim.cz) 

První pomoc (ve spolupráci se ZSF JčU) 

Kyberšikana  - přednáška zajištěná PČR 

Přednáška PČR – trestní zodpovědnost 

Cambridgeské zkoušky – anglický jazyk - 10 žáků úspěšně splnilo 

Koncert Jeremiášova síň 

Projekt „ Zdravá výživa“ 

Celé Česko čte dětem – dlouhodobý projekt Mgr. Urbánková 

Sběrové akce 

 

Ve škole se ve školním roce 2015/16 nevyskytly mimořádné sociálně patologické jevy 

(drogy, alkohol). Méně závažné jevy jsou řešeny okamžitě interními mechanismy a za 

spolupráce externích institucí (SVP, OSPOD). 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání : 

 

Pedagogové se pravidelně, v souladu se zákonem 563/2004 Sb., § 24  v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávají. Navštěvují kurzy jak krátkodobé, tak i 

dlouhodobé. Nejvíce byly vybírány kurzy, které byly organizovány NIDV. Školení a 

semináře jsou voleny tak, aby měly pro pedagogy co největší přínos a učitelé, kteří se kurzů 

účastní, mohli v maximální výši využít nabyté poznatky ve výuce. Pedagogové mají za 

povinnost v rámci předmětových komisí se podělit s ostatními kolegy o poznatky 

z absolvovaných seminářů. 

Výčet některých realizovaných školení: 

 

Celoroční kurzy a školení 

Brána jazyků otevřená                                                     Urbánková, Hluštíková 

ASLAN – angličtina pro pokročilé                                      Drmota 

 

Kurzy financované z projektů EU 

Studijní pobyt pro učitele angličtiny ve Velké Británii        Tůmová, Einramhofová 

 

Kurzy a přednášky pro vedení školy 

Financování regionálního školství                                        Walterová, Pouzar 

Novely právních předpisů                                                     Pouzar 

Výbor MAP ORP                                                                  Walterová 

Společné vzdělávání v zákl. školách – inkluze                     Walterová 

Soulad ŠVP a RVP a postupy při aktualizaci                        Walterová, Pouzar 

Úpravy ŠVP v systému INSPIS                                            Lombart 

Informační seminář k novele ŠZ § 16                                   Trávníčková 
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Kurzy a semináře pro metodika primární prevence a výchovné poradce 

Seminář pro metodiky prevence                                            Koller 

Ozbrojený útočník ve škole                                                   Pouzar, Koller 

Pedagogicko-psychologická poradna – inkluze                    Krčmářová 

Setkání výchovných poradců na MŠMT                               Krčmářová 

 

Kurzy a semináře pro získání nových poznatků a dovedností (výběr) 

Komunikace s rodiči                                                             Řehoušková 

Řešení konfliktních pedagogických situací                           Ulrich 

Problematika inkluze – přednáší Mgr. Líbenková               všichni učitelé 

První pomoc – zdravotník zotavovacích akcí                        Kollerová 

ADHD – Remízek                                                                 Vrauková 

Bezpečné nakládání s chemickými odpady                           Ničková 

Genetická metoda čtení                                                         Hluštíková, Vrauková 

Další vzdělávání učitelů fyziky                                             Ulrich, Pouzar 

Nebojte se matematiku učit jinak                                          Dušková 

Netradiční hodiny čeština a matematiky                               Bernasová, Heřmanová 

Systematický úvod do problematiky nadání                         Ulrich 

Badatelsky orientované vyučování                                        Zikmundová 

(úplný výčet absolvovaných školení je součástí Plánu DVPP školy) 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 

Ve školním roce 2015/16 jsme se zapojili do dvou vyhlášených výzev „ Výzva 56 „ a „Výzva 

57 „ V rámci „Výzvy 56“ se žáci školy spolu s našimi učiteli zúčastnili výjezdu do Velké 

Británie v rámci rozšíření jazykových kompetencí, poznání života v jiném státě EU. Z cesty 

zpracovali žáci mediální výstupy a prezentace, se kterými seznámili své spolužáky. 

„Výzva 57“  - Rozvoj technických dovedností – nám umožnila nově vybavit dílnu pro 

pracovní činnosti, žáci v rámci této výzvy si procvičili týmovou spolupráci při výrobě 

společného výrobku. Výstupem této aktivity bylo zpracování žákovských a učitelských 

portfolií. 

V oblasti sportovní jsme i nadále zapojeni v projektu zaštítěném atletkou Zuzanou Hejnovou 

– Sportovní akademie HESU. Spolupracujeme se sportovním oddílem Lokomotiva 

v Suchém Vrbném na zajištění sportovních aktivit pro naše žáky. Zúčastnili jsme se 

vytváření loga mezinárodní sportovní akce EUROGYM 2016. 

Každoročně škola organizuje pro žáky sedmých tříd lyžařský a snowboardový kurz na Lipně. 

Žáci si zdokonalí základní lyžařské dovednosti, naučí se zásadám první pomoci, chování na 

sjezdovkách a v přírodě. Součástí kurzu je beseda se členy Horské služby. 

Škola se na veřejnosti pozitivně prezentuje řadou kroužků pro své žáky.  

Ve škole působily ve školním roce 2015/2016 tyto kroužky: 

 sportovních - kroužek baseballu, kroužek jógy 

 kroužky floorbalu, kroužek aerobiku, 

 pohybové a míčové hry, hudebně pohybový, kroužek   

 volejbalu, kroužek sebeobrany, výtvarné kroužky, keramický  

 kroužek, kroužek vaření, kroužky anglického jazyka,  

 francouzského jazyka, kroužek šikovných rukou, novinářský kroužek 

Škola pokračovala v projektu Ovoce do škol. Přínosem tohoto projektu je podpora zdravého 

stravování ve škole.  

Škola klade důraz na rozvoj environmentálního myšlení žáků. Navštívili jsme výstavy ovoce 

a zeleniny na SZTŠ, děti prvního stupně se účastnily akce magistrátu města  - Den bez aut.  

Děti se svými vyučujícími navštívily ekologické výukové centrum ve Stožci. Na škole 

proběhl seminář pro žáky, organizovaný ČEZem „Energie – budoucnost lidstva“. Tradičně 

jsme ve spolupráci s firmou EoN měli ve škole „ Misi kamion“, kde se žáci dozvěděli vše  

o hospodaření s energií a ekologickými aspekty při hospodaření s energií. 

Děti druhého stupně navštívily medovou farmu v  Českých Budějovicích na Borku, kde se 

seznámily se vším, co se týká chovu včel a medu. Žáci prvního stupně se svými učitelkami 

se v rámci EVVO zúčastnili projektu „ Do lesa s lesníkem“. Škola je dlouhodobě zapojena 

do projektu „Mrkev“ a jsme členy sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou. 

 Péče o své zdraví byla podpořena v projektu „Zdravá 5“, přednáškami o poskytnutí první 

pomoci, které pro nás organizovala Mgr. Ing. Švestková ze Zdravotně sociální fakulty České 

Budějovice. Ve spolupráci s touto fakultou jsme měli přednášky na téma prevence 

pohlavních chorob a AIDS. Pro žáky byly mimo jiné uspořádány přednášky s tématem 

zdravý životní styl „ Obezita není náhoda“ a ve spolupráci s VZP přednáška „prevence 

úrazů“, kterou vedli po úrazech tělesně postižení lidé. 

Finanční gramotnost byla podpořena projektem ve spolupráci s Českou spořitelnou. Naši 

pedagogové se účastnili dvoudenního workshopu, kde obdrželi podrobné informace 

k problematice finanční gramotnosti. Tyto nabyté poznatky byly prakticky realizovány 

v celodenním projektu se žáky devátých tříd, kde děti pomocí „her“ získaly základní 

poznatky o úskalích finančního světa. 
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Problematika multikulturní výchovy, problematika negativních jevů ve společnosti, rasismu, 

extrémismu, xenofobie byla v rámci občanských kompetencí realizována ve spolupráci 

s Policií ČR, střediskem výchovné péče, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity. 

Jazyková výchova byla tradičně realizována v Cambridgeských zkouškách při British 

Council, které úspěšně splnilo 10 žáků. Dále jsme navštívili divadlo v anglickém jazyce 

Peter Black a pravidelně se účastníme projektového dne anglického jazyka se studenty ČAG. 

Žáci si pro sebe i pro veřejnost pravidelně se svými vyučujícími připravují oslavy svátku 

Halloween. Celoročním projektem je e- twinning. Díky tomuto projektu  si žáci dopisují 

v angličtině se žáky z jiných zemí. V rámci Evropského dne jazyků a projektu  e-twinning 

žáci písemně komunikovali prostřednictvím pohledů s lidmi v celém světě. To přispělo 

k rozvoji jazykových kompetencí a bylo využito i v zeměpisu.  Znalost německého jazyka 

si žáci devátých tříd mohli ověřit na střední škole v Gmündu, kde se zúčastnili výuky Z této 

cesty si zpracovali mediální výstupy, které pak prezentovali v hodinách zeměpisu.  

Žáci prvního i druhého stupně navštěvují kroužek francouzského jazyka, při němž 

absolvovali návštěvu Francouzské aliance, ukázkovou hodinu s rodilým mluvčím, byli na 

občerstvení ve francouzské kavárně. 

Výchova k obraně vlasti byla završena akcí organizovanou Krajským vojenským 

velitelstvím. Žáci se účastnili branných soutěží, soutěží vojenských dovedností a střelby ve 

Vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Zde jsme v klání se základní školou z Českého 

Krumlova vyšli jako vítězové. 

Výchova demokratického občana je naplňována činností dětského parlamentu na škole. Jeho 

činnost pomáhá budovat základy školní demokracie. Žáci jeho prostřednictvím a 

prostřednictvím výchovné poradkyně jsou v kontaktu s vedením školy, jemuž mohli 

předávat prostřednictví svých zástupců podněty, návrhy, přání. Výchova demokratického 

občana byla promítnuta do projektu zaměřenému k výročí upálení Jana Palacha. Zde si žáci 

vysvětlují pojmy demokracie, totalita, boj za lidská práva. 

V rámci vzdělávací oblasti „Vzdělání a kultura“ jsme navštívili se žáky druhého stupně 

divadelní představení v Národním divadle, Jihočeské muzeum, Malé divadlo, ve škole 

vystoupila cimbálová muzika Réva, navštívili jsme představení v Jihočeském divadle. 

Výraznou prezentací naší školy je zapojení v projektu „ Škola dotykem“ jako jedné z deseti 

škol v celé republice. V rámci tohoto projektu žáci v hodinách pracují s tablety, čímž je 

žákům i učitelům umožněna interaktivní spolupráce v reálném čase pomocí řady funkcí, 

které tablety a příslušenství k nim umožňuje. V tomto projektu jsme zapojeni jako jedna ze 

dvanácti škol z celé republiky. Kolegyně Tůmová prezentuje pozitivně školu na veřejnosti 

díky svým nabytým zkušenostem z tohoto projektu jako lektorka  pro další jihočeské školy. 

Zapojili jsme se do projektu Woman for Woman, jehož smyslem je finanční pomoc pro žáky 

ze sociálně slabšího zázemí. 

Každoročně se naši žáci se účastní Tříkrálové sbírky konané Městskou charitou. 

Vázankou prezentací školy na veřejnost byla říjnová návštěva ministryně školství Mgr. 

Valachové a poslankyně PČR Mgr. Vlasty Bohdalové. Delegace prošla školu, navštívila 

první třídy a také „ tabletovou“ učebnu. Zde děti návštěvě ukázaly práci v hodinách 

s využitím moderních počítačových technologií. 

Školu na veřejnosti prezentuje paní ředitelka Walterová svojí prací ve školské komisi 

zřizované Magistrátem města a v Řídícím výboru MAPu (Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro území ORP České Budějovice). 
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Účast a úspěchy  žáků v soutěžích:  

 

Sportovní soutěže (výběr)    

   

Pohár rozhlasu – mladší žákyně 2.  místo 

Pohár rozhlasu – mladší žáci 5.  místo 

Pohár rozhlasu – starší žákyně 10. místo 

Pohár rozhlasu – starší žáci 6. místo 

Pohár primátora – volejbal 6. místo 

Pohár primátora stolní tenis 5. místo 

Pohár primátora v kuželkách 1. místo 

Pohár primátora – 13. ročník soutěže 5. místo 

OK florbal (DDM a KÚ) 1. místo 

KK florbal ml. Dívky 3. místo 

OK florbal, kat. D 3. místo 

Turnaj ve fotbale základních škol 1. místo 

Turnaj ve fotbale základních škol 2. místo 

OK McDonald’s Cup 2. místo 

 

 

 

Předmětové olympiády a vědomostní soutěže 

 

British Council, Cambridgeské zkoušky 10 dětí 

OK dějepisná olympiáda 18. místo 

OK kat. C zeměpisná olympiáda 19. místo 

OK kat.B  zeměpisná olympiáda 17. místo 

OK kat.A  zeměpisná olympiáda 11. místo 

OK biologická olympiáda, kat.C 31.místo 

OK biologická olympiáda, kat.D 27.místo 

OK chemická olympiáda, kat.D 15.místo 

OK olympiáda český jazyk 27. místo 

OK matematická olympiáda, kat. Z5 10. místo 

OK matematická olympiáda, kat. Z6 1. místo 

OK matematická olympiáda, kat. Z7 20. místo 

OK matematická olympiáda, kat. Z9 19. místo 

KK matematická olympiáda,  kat. Z9 26. místo 

OK Pythagoriáda, 5. roč. ZŠ,G 1. místo 

OK Pythagoriáda  6. roč.ZŠ, G 17. místo 

OK Pythagoriáda 7. roč. ZŠ,G 23. místo 

Dopravní soutěž, OK 10. místo 

Logická olympiáda, KK 10. místo 
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Umělecké soutěže 

 

Soutěž „Cesta za pokladem“  Eurocentrum Č.B    2.místo + zvláštní ocenění 

České Budějovice krok za krokem „ Jihočeská univerzita“    účast 

Jihočeský zvonek – sólový zpěv 2. místo 

Jihočeský zvonek – sólový zpěv II. kat. 1. místo 

Město snů, 5. kat. 1. místo 

Město snů, 6. kat. 1. místo 

 

 

Další soutěže 

 

Ekologická konference Jihočeského kraje  (KEV)    účast 

Zdravá 5 (Nadační fond Albert)                               republikové finále 

 

Vstupní testy MENSA České republiky (výsledky v příloze) 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti :  

 

V tomto období ve škole neproběhly inspekční činnosti 

 

 

Další kontroly: 

 

OLAT - projekt Interaktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání 

(kontrolu provedl krajský úřad ) 

Statutární město České Budějovice 

- kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká 

- kontrola investiční akce „ Stavební úpravy kuchyně“ 
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Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 : 

 

 

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2015 

 

 

 

1. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát…) viz přílohu 

 

2. Během roku 2015 došlo několikrát k úpravě rozpočtu. Rada města České Budějovice 

schválila dne 9. února 2015 úpravu rozpočtu a přidělila naší škole finanční prostředky ve 

výši Kč 8.000,-- na zvýšení tarifní mzdy pro školního psychologa. Dále na základě 

rozpočtového opatření číslo 36 Rada města schválila dne 25. března 2015 úpravu našeho 

rozpočtu, odvod 509.000,-- Kč z rozpočtu naší školy (rezervního a investičního fondu) do 

investičního fondu Magistrátu města za účelem přestavby stávajících školních dílen na dvě 

učebny pro nové žáky a kabinety pro pedagogy.  Rozpočtovým opatřením č. 93 došlo k další 

úpravě rozpočtu o 54.800,-- Kč  na vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními 

pomůckami. Dále byl rozpočet navýšen na základě rozpočtového opatření číslo 132  

o 606.000,-- na zajištění náhradního stravování po dobu rekonstrukce školní jídelny.  

Rozpočtovým opatřením číslo 164/3 byly provedeny úpravy rozpočtu, úspora energií o 350 

tis. Kč, snížení spotřeby potravin, zvýšení odpisů, snížení výnosů stravného a navýšení 

ostatních výnosů (dotace obce Srubec na zajištění náhradního stravování pro srubecké děti).   

Po všech těchto úpravách zůstal rozpočet ve výši 8,233.800,-- Kč. 

 

3. Nejdůležitější událostí roku 2015 bylo zajištění náhradního stravování našich žáků 

v měsících květnu a červnu z důvodu rekonstrukce školní kuchyně, která probíhala od 

května do konce letních  prázdnin. Ve výběrovém řízení vyhrála firma Gastro Záruba, která 

nám po dobu měsíců května a června dovážela stravu pro naše žáky.  

Naše škola obdržela finanční dar od obce Srubec ve výši 250.462,-- Kč za účelem vybavení 

nové třídy pro 22 přijatých žáků z obce Srubec. 

 

4.  Během roku probíhalo průběžné čerpání rozpočtu. Byly čerpány částky na potraviny, 

materiál, služby, energie, drobné i větší opravy, větší část prostředků na opravy byla 

vyčerpána během letních prázdnin, kdy byla dokončena rekonstrukce školní kuchyně, byla 

provedena 3. etapa opravy oplocení školy, oprava elektroinstalace v I. pavilonu, vybudování 

dvou nových učeben a kabinetů ve II. pavilonu z důvodu nárůstu počtu žáků, oprava 

expanzní nádoby v kotelně, oprava radiátorů ve velké tělocvičně.    

 

 

Hospodářský výsledek za rok. 2015 činí 172.293,37 Kč 
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Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2015 

A. Příjmy 

Celkové příjmy:                                                                                                 42 898 736,11 Kč  

z toho:  

příspěvek od zřizovatele                                                                                           8 233 800,00 Kč  

státní dotace - UZ 33353                                                                                                    27 542 000,00 Kč  

sponzorské dary                                                                                                                  261 361,50 Kč  

školné ŠD                                                                                                                           422 400,00 Kč  

stravné                   2 671 638,50 Kč  

pronájmy                    191 649,00 Kč  

fond reprodukce majetku                    855 000,00 Kč  

úroky                      12 721,48 Kč  

věcná režie - zaměstnanci ZŠ                      75 249,00 Kč  

ostatní příjmy                    107 884,12 Kč  

sběr druhotných surovin                      38 514,00 Kč  

odpisy - investice OPVK                        8 328,00 Kč  

projekt 33123 - Šablony                    234 761,68 Kč  

výnosy z prodeje DHM                      13 037,95 Kč  

poplatky za stejnopisy, opisy                            50,00 Kč  

státní dotace - UZ 33050                    210 315,88 Kč  

státní dotace - UZ 33061                    137 273,00 Kč  

projekty - Dílny, Jazyků se nebojíme - UZ 33058                  1 178 468,00 Kč  

státní dotace - UZ 33052                    704 284,00 Kč  

 

B. Výdaje     

Neinvestiční výdaje celkem:                                                                                            42 726 442,74 Kč  

z toho: 

náklady na platy pracovníků školy                                                                                20 514 380,00 Kč  

ostatní osobní náklady                                                                                                          180 000,00 Kč  

odvody zdravotní a sociální pojištění                                                                             6 995 943,00 Kč  

FKSP                                                                                                                                    205 858,27 Kč  

ostatní osobní náklady - MM                      48 055,00 Kč  

učebnice                                                                                                    213 174,38 Kč  

učební pomůcky, uč. pomůcky - integr. žáci, uč. programy                                                                                                                       33 589,00 Kč  

časopisy                         4 744,00 Kč  

ochranné pracovní pomůcky                                                                                                        33 071,47 Kč  

cestovní výdaje pracovníků  (ped. + neped.)                                                                                                       28 325,46 Kč  

celková částka použitá  na DVPP                                                                                              46 213,00 Kč  

režijní náklady na stravování                                                                                                     75 249,00 Kč  

mzdové náklady - plavání                                                                                                                   75 744,00 Kč  

provozní náklady - plovárna                      25 900,00 Kč  

zákonné pojištění - Kooperativa                    159 710,91 Kč  

náhrada mezd za nemocenskou (ped. + neped.)                      71 447,00 Kč  

ostatní provozní náklady                                                                                                 14 015 038,25 Kč  

Hospodářský výsledek celkem                    172 293,37 Kč  

D. Vyúčtování poskytnuté státní dotace 

1. Poskytnutá dotace                28 593 872,88 Kč  

2. Poskytnutá dotace                28 593 872,88 Kč  

3. Poskytnutá dotace                                 -   Kč  
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Ve školním roce 2015/2016 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních 

programů.  

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve školním roce 2015/2016 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání.  

 

 

Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů 

 

Ve školním roce 2015/2016  škola realizuje: 

1. Projekt operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu- 

Interaktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání  

2. Projekt „ Škola dotykem„ tablety do škol 

3. Projekt „Ovoce do škol“ 

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve školním roce 2015/2016  škola nerealizovala spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery  při plnění úkolů ve vzdělávání.  

 

 

Přílohy:  

 

1. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. (Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací v r. 2015) 

2. Kontroly 

3. Ostatní 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, 2. 10. 2016        

 

Ing. Dana Walterová 

                                                                                                                         ředitelka školy 

 

 

 

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

13. října 2016 


