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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 2018/19 měla celkem 36 

kmenových tříd, z toho 22 na prvním stupni a 14 na druhém. 

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 

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

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

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

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

(rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).  

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

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

v souladu s požadavky na bezpečnost a zdraví žáků. 
V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány učebnice, učební texty a základní 

školní potřeby. 
 

Zřizovatelem školy je Statutární město České Budějovice. 

 

Vedení školy ve školním roce 2018/2019 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:                                           Dagmar Bláhová 

 

                                                                                 

Ekonomka školy:                                     Marcela Hajná 

 

Adresa školy pro dálkový přístup:            škola@zspohurecka.cz 
 

 

Údaje o školské radě: 
  

Školská rada byla zřízena od ledna 2006  
Složení školské rady od               1. 1. 2018 

Za zákonné zástupce žáků:          Ivana Hájková 

Za pedagog. pracovníky školy:     Mgr. Jana Trávníčková 

Za zřizovatele:          Mgr. Viktor Lavička 

 

Přehled oborů vzdělání: 
 

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

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

poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též jejich 

náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.  

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: 79-01-C 

Základní škola 

1. 79-01-C/001 Základní škola 

2. 79-01-C/01  Základní škola 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 
 

Škola měla ve školním roce 2018 /2019 tyto pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně 

  

 

1.stupeň 
 

Bartoň Vladislav 

Baštová Eva 

Benešová Kateřina   ( MD)    

Bernasová Vladimíra  
Binterová Marie  

Cepáková Irena ( do 30.6. 2019) 

Dušková Jana    

Heřmanová Renata 

Hluštíková Petra  

Letovský Jiří 
Mašková Petra  

Maříková Jana  

Matuchová Veronika ( MD) 

Mrázová Irena 

Musilová Michaela 
Novotná Tereza ( MD) 

Polánská Kateřina ( MD) 

Tesařová Kateřina  

Trávníčková Jana 

Trmalová Ida 

Urbanová Dagmar 
Urbánková Markéta 

Vilkovská Zuzana 

Vrauková Martina 

 

2.stupeň 
 

Balounová Irena  

Brdek  Zdeněk 

Cukrová ( Kaňková ) Jana ( od 1.9. 2018) 

Drahník Petr ( od 1.9. 2019) 

Drmota Radek 
Einramhofová Andrea 

HrádelováVlasta  

Kalousová Janka 

Koller Roman 

Kollerová Tamara 
Krčmářová Miloslava 

Lišková Irena 

Ničková Lenka 

Ondrová Miroslava 

Pouzar Petr 

Pilbauerová Helena 
Pokorný Martin ( od 1.3. 2019) 

Skamenová Tereza ( od 1.9. 2018) 

Tichá Miloslava  

Tůmová Kateřina (MD 31.1. 2019) 

Valentová Iva 

Walterová Dana 
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Zemanová Ivana ( od 27.8. 2019) 
Zikmundová Štěpánka  

 

Asistentka pedagoga  

Kadlecová Lucia ( od 1.9. 2018) 

Ročková-Vránová Jana 

Zemanová Eliška ( od 1.9. 2018) 
 

Vychovatelky  

 

Bláhová Petra 

Bednaříková Simona ( od 30.8. 2018) 
Frčková Jaroslava 

Kadlecová Lucia ( od 1.9. 2018) 

Krlínová Kateřina 

Layerová Olga 

Palivcová Vladimíra 

Schatralová Eva 
Šimková Martina ( do 27.8. 2019) 

Voráčková Slava 

 

Speciální pedagožka 

 
Kressová Hana  

 

Školní psycholog 

 

Tenkl Tomáš 

 
Provozní zaměstnanci 

 

Hajná Marcela 

Hubatková Sońa  

Kadlecová Irena 
Klimková Lenka ( do 31.5. 2019) 

Krejčíková Jitka 

Krlín Jiří 

Kučerová Renata  

Remiášová Kateřina ( od 1.1. 2019) 

Tvarohová Gabriela ( od 1.5. 2019) 
Vaňková Klára 

 

 

Pracovnice školní kuchyně  

 

Blažková Dagmar  
Bušková Helena ( 1.11.18-31.8.19) 

Czaban Jan ( do 31.7. 2019) 

Kadlecová Martina 

Kárová Veronika  

Leštinová Jana ( do 21.5. 2018) 
Petrů Hana ( do 31.7. 2019) 

Prázdná Petra ( od 12.8. 19) 

Šramová Zdeňka ( do 31.12. 2018) 

Tupá Miluše 

Vachtová Petra  

Vrzalová Gabriela 
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Recepce 
 

Preslová Jitka 

 

 
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. 
 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 
 

K zápisu se dostavilo celkem  132  dětí  

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání :  
 

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

 

5. ročníku  9. žáků 

ze 7. ročníku 8 žáků   

z  8. ročníku 1 žákyně  

z   9. ročníku 70 

Z devátých ročníků odešlo studovat obory zakončené maturitou  žáků, obory zakončené 
výučním listem 70  žáků. ( viz tab. str 7) 

 

  Povinnou školní docházku ukončila jedna žákyně 8. ročníku, která bude pokračovat 

v dalším vzdělávání na střední škole ( kuchařka) 

 
3. Výsledky vzdělávání žáků školy : 

 

1. Z celkového počtu 830 žáků školy na konci školního roku prospělo 823 žáků,  

neprospělo sedm žáků (viz str. 6,). Opravné zkoušky dělalo šest žáků. Neprospělo pět 

žáků. Pro vyhodnocení výsledků jsme se účastnili ve spolupráci s KÚ Jčk  SCIO 

testování v osmých třídách. ( viz příloha.) 
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Prospěch 2018/2019 
 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

1.A 18 0  

1.B 24 0  

1.C 23 0  

1.D 24 0  

2.A 20 0  

2.B 17 1  

2.C 17 4  

2.D 17 2  

2.E 17 2  

3.A 18 2  

3.B 21 1  

3.C 21 1  

3.D 20 3  

4.A 18 6  

4.B 23 2  

4.C 18 7  

4.D 16 9  

4.E 24 0  

5.A 11 7  

5.B 19 5  

5.C 17 8  

5.D 12 8  

    

6.A 18 7  

6.B 16 9  

6.C 11 11 4  
6.D 6 18  

7.A 9 13  

7.B 11 14  

7.C 14 9  

7.D 8 16  

8.A 9 15  

8.B 11 13 3 

8.C 14 13  

9.A 5 19  

9.B 10 13  

9.C 15 5  
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Přehled oborů, kam byli přijati žáci 9. tříd 
 

Obory zakončené maturitou 

obor počet žáků 

gymnázium 16 

střední škola 
Gmünd 

0 

zdravotnické lyceum 5 

zdravotnický 
asistent 

0 

ekonomické lyceum 1 

ekonomická škola 8 

ekologie a potraviny 1 

cestovní ruch 4 

knihovnictví 0 

střední škola strojní 7 

střední škola 
zemědělská 

3 

střední škola 
stavební 

3 

bezpečnostně 
právní  

1 

automobilní  3 

umělecké školy 2 

sociální služby 3 

SOŠ pedagogická  3 

SOŠ rybářská  1 

SPŠ chemická 1 

celkem 62 

Obory zakončené výučním listem 

obor počet žáků 

kominík  1 

automechanik 4 

seřizovač 1 

elektrikář 1 

fotograf 1 

kuchařka ( z 8. tř.) 1 

  

  

  

  

celkem 9 
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Prevence sociálně patologických jevů: 

 
 

Pro školní rok 2018/2018 byl zpracován minimální preventivní program. 

Školním metodikem prevence je Mgr. Roman Koller. 

Základní informace pro tvorbu minimálního preventivního programu členíme do těchto základních skupin: 

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

pravidelné vzájemné konzultace třídní učitel – metodik primární prevence – vedení školy 

 

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

preventivním programem, jsou seznámeni s konzultačními hodinami metodika, připomínky rodičů 

jsou zapracovány do MPP. 

 

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

aktualizovanou nástěnku k této problematice, individuální setkání žáků s metodikem prevence, 

případně třídním učitelem, zástupcem vedení školy k řešení aktuálních individuálních problémů 

 

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

okolí nemáme žádné konkrétní poznatky 

 

5) Zhodnocení MPP za minulé období 

 

  

Zaměření minimálního preventivního programu 

 

1) Oblast práce pedagogického sboru – pedagogové jsou průběžně informováni o aktuálním dění a 

nových informacích v oblasti prevence sociálně patologických jevů, učitelé jsou vedením školy a 

metodikem prevence neprodleně informováni o veškerých nových pokynech, metodikách a dalších 

materiálech týkajících se prevence, spolupracujeme s PPP, PČR, OSPODem 

 

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

situaci, pro prohloubení spolupráce rodičů a školy organizujeme  dětský den, besídky, dny 

otevřených dveří, výlety 

 

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

vedení školy, využívat schránku důvěry, možnost návštěvy zájmových kroužků, účast ve 

sportovních soutěžích a předmětových olympiádách, organizování přednášek a akcí k výše uvedené 

problematice 

 

 

 Přehled preventivních akcí (výběr) 

 

Září Výstava a vernisáž 100 let výročí ČR 

1. - 2. 10. adaptační kurz statek Výštice (6. CD) 

3. - 4. 10. adaptační kurz statek Výštice (6. AB) 

 Listopad  Projekt „ Jsem laskavec“ ( 1. + 2. třídy) 

14. 11. exkurze NZPDM (9. B) 

15. 11. preventivní akce „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“, Sananim z. s., (7. ABCD),  

21. 11. exkurze NZPDM (9. A) 

22. 11. exkurze NZPDM (9. kyberšikana 8. C  

Leden  výchovný koncert „ High vibes“ –protidrog. tématika 

26. 2. preventivní akce Zdravá strava (6. B),  

28. 2. preventivní akce Zdravá strava (6. C),  

1. 3. preventivní akce Zdravá strava (6. A),  

8. 3. preventivní akce Zdravá strava (6. D),  

11. 3. preventivní akce kyberšikana David Štýfal MP ČB (6. AB), preventivní akce drogy David Štýfal  

14. 3. preventivní akce kyberšikana Lenka Krausová Policie ČR (4. ABC) 

18. 3. preventivní akce kyberšikana David Štýfal MP ČB (6. CD), preventivní akce drogy David Štýfal (8.B) 

25. 3. preventivní akce kyberšikana David Štýfal MP ČB (7. AB), preventivní akce drogy David Štýfal (8.C)  

1. 4. preventivní akce kyberšikana Lenka Krausová Policie ČR (7. CD),  

2. 4. preventivní akce kyberšikana Lenka Krausová Policie ČR (4. DE),  
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3. 4. preventivní akce bezpečí pro dívky Lenka Krausová Policie ČR (8. ABC),  

8. 4. preventivní akce kyberkriminality Lenka Krausová Policie ČR – (7. CD) 

15. 4. třídní schůzky, preventivní akce kyberkriminalita mládeže pro rodiče žáků 2. stupně Lenka Krausová, 

Policie ČR  

16. 4. exkurze okresní soud – krádež auta, jízda pod vlivem omamných látek (9. B), 

25. 4. preventivní akce měření In body firma Zkus to zdravě (8. B),  

kontrola aktivit dle kalendáře (omluvené hodiny, podklady pro výroční zprávu),  

7. 5. preventivní akce trestní odpovědnost Lenka Krausová Policie ČR (9. ABC),  

23. 5. preventivní akce měření In body firma Zkus to zdravě (8. C) 

31. 5. preventivní akce finanční gramotnost Mgr. Jana Doležalová (6. A, 9. C) 

19. 6. exkurze okresní soud – krádež, užití omamných látek (9. B) 

Průběžně – výlety, exkurze, koncerty, sportovní akce, projekty ( Halloween, SPŠ stavební, ČAG…) 

 

 

 

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 školení 

Ulrich – koordinátor ICT 

Ulrich, Zikmundová – Celorepubliková síť Laborky cz. 

 

Kurzy a semináře pro metodika prevence a výchovné poradce 

Krčmářová – setkání vých. poradců  a kariér. poradců  - Hospodářská komora 

Koller – setkání metodiků prevence na magistrátu města 

Krčmářová – setkání výchovných poradců na HK – testování SALMONDO 

Koller- prevence ve škole –Co dělat když 

Koller – VIII. Krajská konference primární prevence rizk. chování 

Krčmářová, Kalousová Brainstorming výchovného a kariérového poradce 

Kalousová – správným směrem ke kariéře 

 

Školení  „ Pro sborovnu“ 

 

Moderní vyučovací styly –zajistil  Mgr. Tenkl 

Prevence úrazů - HZS 

 

Kurzy a semináře pro vedení 

Walterová – Mentoring – Mgr. Hubatka 

Pouzar – Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování 

Walterová – Inspirace pro zvyšování kvality ve vzdělání 

Trávníčková - – Inspirace pro zvyšování kvality ve vzdělání 

Pouzar – Zřizovatel a škola- kompetence ředitele a starosty 

Walterová – Vybrané otázky školského práva 

Walterová – Jak se dobře připravit na nový  školní rok 

Pouzar - Jak se dobře připravit na nový  školní rok 

Walterová – Odpovědnost vedoucích pracovníků za řízení školy 

Pouzar  – Odpovědnost vedoucích pracovníků za řízení školy 

 

Kurzy a semináře pro získání nových znalostí a dovedností 

II. stupeň 

Tůmová, Einramhofová – setkání uč. Aj na britském vyslanectví 

Ulrich – polytechnické vzdělávání ve výuce na 3D tiskárně 

Kaňková – inspirace pro vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů a matematiky 

Ulrich – metodické setkávání učitelů fyziky 
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Kaňková – setkání učitelů matematiky všech typů škol 

Ulrich – programování robotických stavebnic  

Ulrich – management školy –inf. technologie 

Balounová – seminář uč. matematiky pro učitele ZŠ + SŠ 

Ničková – kurz s rodilým mluvčím ( nedokončila) 

Ulrich – inovace ve výuce – regionální konference 

Ulrich – Demodays 

Kaňková – druhé kolo výběrového řízení do kabinetu matematiky 

 

I. stupeň 

Šiandrová – Zvládání zátěžové situace u žáků se SPCH 

Kašínová – Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a čten. gram. 

Heřmanová - Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a čten. gram. 

Trávníčková – tabulkový kalkulátor efektivně 

Hluštíková - – tabulkový kalkulátor efektivně 

Heřmanová – školní systematická konstelace- jak nevyhořet 

 

Pracovníci školského poradenského centra 

Kressová – Logopedický asistent – primární logopedická péče 

Kressová – Informační seminář ke společnému vzdělávání 

Kressová – Respektovat a být respektován 

Kressová – VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování 

Tenkl - VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování 

Tenkl – IX. Psychologická konference Jč. kraje 

Kressová – Dyslexie jako celoživotní zátěž 

Kressová – Centrum komunitní podpory 

Kressová – Metoda rozvoje kognitivních fcí 

 

Školní družina 

Frčková – Repetitorium školské legislativy 

Bláhová – Celostátní seminář vychovatelů  ŠD 

Layerová - – Celostátní seminář vychovatelů  ŠD 

Bláhová – Metodika vedení rozcvičky 

Palivcová - – Metodika vedení rozcvičky 

 

 

 

Celkové  zhodnocení DVPP obsahuje Plán DVVP 

   

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 

Škola je i nadále zapojena  v projektech OP  VVV –přístrojové vybavení učebny fyziky, který je realizován ve 

spolupráci s Gymnasiem Slaný. Jsme zapojeni i v dalším projektu  OP  VVV – šablony. Díky tomuto projektu 

je zvyšována úroveň znalostí žáků v určitých oblastech v rámci tzv. „doučování“. Dále realizujeme i projektové 

dny, které můžeme díky tomuto projektu vybavit materiály a pomůckami pomáhajícími v realizaci. 

V září jsme díky projektu IROP definitivně ukončili náročnou rekonstrukci učebny fyziky- chemie. 

I nadále se účastníme projektu „ Ozbrojený útočník „, který jsme započali v minulém roce. Jeho cílem je 

minimalizovat možná rizika zvenčí, která by ohrožovala děti i zaměstnance. 

V roce 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR jsme ve škole měli projekt  a výstavu určenou nejen pro 

školu, ale i pro veřejnost. Tuto akci přišla shlédnout řada rodičů a další veřejnosti. 

Spolupracujeme s Hospodářskou komorou, kde díky této spolupráci realizujeme na škole kariérové poradenství 

pro žáky druhého stupně a pomáháme v profesní orientaci. Pro žáky 8. tříd jsme zajistili ve spolupráci s HK 

projekt – testování SALMONDO, které žákům ukázalo jejich potenciál pro možné budoucí uplatnění. 

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových 

momentů 20. století.  S touto institucí spolupracovali kolegové Brdek a Drmota s našimi dětmi. Připravili 

celoroční projekt, v rámci jehož  realizace jsme patřili mezi nejlepší mezi ostatními školami. Naši žáci svou 

práci prezentovali před veřejností v Jihočeském divadle . 
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 V oblasti sportu organizujeme lyžařský  a snowboardový výcvik  na Lipně, kde se žáci učí nejen lyžařským 

dovednostem, ale i chování v přírodě a základům bezpečnosti a první pomoci. Na kurzu tyto discipliny žákům  

zprostředkují pracovníci Horské služby při přednáškách. Škola je zapojena v projektu Sportovní akademie 

HESU, spolupracujeme se sportovním oddílem Lokomotiva v Suchém Vrbném, který pro naše žáky zajišťuje 

různé sportovní aktivity. Pro žáky 2. stupně učitelé zajišťují cyklovýlety, Pod záštitou magistrátu města jsme 

se zúčastnili závodů dračích lodí na slepém rameni mezi školami z různých měst Jihočeského kraje. 

Oblast EVVO je průběžně řešena ve školním roce. Pravidelně jezdí děti 6. tříd do Střediska ekologické výchovy 

na Horskou Kvildu, kde poznávají život v Národním parku Sumava. Třídy 1. stupně v oblasti EVVO se účastní 

např. Dne šípků, projektu Hurá do lesa, Lesní pedagogiky. Děti druhého stupně pracují v projektu  den 

rozmanitosti AV ČR – mezinárodní den biodiverzity, realizujeme projekty Den v přírodě – pozorování 

živočichů, práce s měřícími přístroji – měření CO2, čistota  a průhlednost vody. Spolupracujeme s Cassiopeiou, 

Českou ornitologicku společností a magistrátem – projekt „ Bezpečné zastávky“, navštívili jsme Hvězdárnu 

Kleť (život v Blanském lese), na školu pravidelně přijíždí s ukázkou zvířat pracovníci ZOO Dvorec u Borovan. 

Poněkolikáté jezdíme na Borek, kde se děti v projektu Včelkobraní seznámují s chovem a životem včel. Škola 

spolupracuje s Krajským úřadem v projektu „Škola zařídí, kraj zaplatí“, v jehož rámci jsou děti seznamovány 

s nakládáním a zpracováním odpadů. Navštívili jsme též například vodárnu Plav, ČOV Hrdějovice. Žáci 

devátých tříd byli v Horním Rakousku ve škole v Bad Schallerbach a Science centrum Wels, kde se seznámili 

s problematikou obnovitelných zdrojů. Vícekrát ročně organizujeme sběrové akce, ve škole sbíráme použité 

akumulátory, jsme zapojeni v síti škol rozvíjejících ekologickou výchovu – M.R.K.E.V. Metodička EVVO 

Mgr. Ničková se pravidelně účastní konferencí metodiků. Snažíme se i o přijatelné životní prostředí v okolí 

školy úklidem. 

Problematika volby povolání je realizovaná každoroční návštěvou prezentace středních škol na Výstavišti      „ 

Vzdělání a řemeslo“, spoluprací s Hospodářskou komorou ( kariérové poradenství) a jí zprostředkovaných 

návštěv žáků v podnicích města a kraje.  Své budoucí uplatnění si mohou žáci ujasnit v rámci projektu, na 

kterém spolupracujeme s ČAG, ČRG a Střední průmyslovou školou stavební. Každoročně zájemci z řad dětí 

jezdí  do  Ekonomické školy HAK Gmünd  a pravidelně se zúčastňujeme akcí pořádaných Střední zemědělskou 

školou. 

Péče o zdraví a zdravý životní styl je podpořena projektem „ Ovoce do škol“ a projektem školního dotovaného 

mléka.. Cílem této aktivity je přivést žáky ke zdravému stravování. O toto se snaží i naše školní jídelna, která 

dělá tématické dny s jídla specifickými pro určitý stát, nebo region. 

 Pokračujeme v projektu „ Zdravá 5“, pro dívky jsou organizovány přednášky „Čas proměn“. Žákům jsou 

vštěpovány zásady zdravé stravy a stolování v pracovních činnostech „kuchyňky“. 

Důležitou součástí výchovy a vzdělávání je primární prevence.. Již poněkolikáté zajišťujeme pro děti 

výjezdový kurz „ Specifických programů primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd“ ve spolupráci 

s organizací „ Do světa “ a Magistrátem města. Z této aktivita dostáváme závěrečnou zprávu, která slouží i pro 

naši další práci. V rámci primární prevence spolupracujeme s PČR (přednášky pro žáky i rodiče), s Městskou 

pokicií, s OSPODem, Střediskem výchovné péče, se Zdravotně-sociální fakultou, org. THEIA a dalšími. 

Součástí prevence je účast dětí na sportovních, kulturních a dalších akcích. Výčet konkrétních aktivit je v odd. 

Přehled preventivních akcí. 

Jazykové kompetence  rozvíjíme v každoroční akci Halloween – kde jsou žáci seznamování s tradicemi tohoto 

svátku v USA, a jsou zde podporovány vzájemné vztahy mezi žáky, neboť vybraní dobrovolníci spolu 

s vyučujícími tuto akci připraví pro osratní žáky školy v odpoledních hodinách. Této akce se účastní i bývalí 

absolventi naší školy. Dále rozvíjení jazykových kompetencí je podporováno návštěvami v Rakousku – 

vánoční trhy, i celotýdenním výchovně- vzdělávacím a poznávacím zájezdem do Velké Británie. Ve škole 

některé hodiny angličtiny vede rodilý mluvčí, děti chodí na představení anglického divadla, pedagogové se 

v rámci „ šablon „ vzdělávají v angličtině. Jazykové kompetence jsou rozvíjeny i pravidelnou návštěvou ve 

střední škole v Gmündu. Významné pro nás je to, že se žáci účastní jazykových olympiád, kde dosahují velmi 

dobrých výsledků a pravidelně své znalosti ověřují v Cambridgeských zkouškách. Nejlepší z nich dosáhli 

jazykové úrovně B 2 ( mohli by FCE) 

Finanční gramotnost byla ověřena a uskutečněna v soutěži  na Obchodní akademii České  Budějovice –          „ 

Finanční   svoboda „ , dále jsme v oblasti FG spolupracovali se ZŠ Vimperk, kteří pro naše žáky uspořádali 

projekt k této tématice. Žáci devátých tříd navštívili ČNB s přednáškou. V rámci vzdělávací oblasti                „ 

Vzdělání a kultura“ navštěvujeme filmová představení, divadla, výstavy, navštěvujeme kulturní památky. 

Nedávnou historii přibližují žákům pamětníci, které zve na naši školu kolega mgr. Drmota. Naši žáci 

každoročně dělají vánoční koncert pro starší občany v domově důchodců na Dobré Vodě. 

Školu na veřejnosti reprezentuje mj. paní ředitelka a paní učitelka Bernasová prací ve školské komisi 

magistrátu, a řídícím orgánu MAP ( p. řed.). Kolegové Ulrich a Zikmundová  pracují v projektu badatelsky 

orientovaného vyučování.  Spolupracujeme i s městskou charitou v projektu „Jsem laskavec“, zúčastnili jsme 

se historické konference ve spolupráci s Jihočeským muzeem ( Mgr. Drmota), ve spolupráci s KÚ  a 

společností SCIO jsme testovali čtenářskou a matematickou gramotnost. Spolupracuje v rámci projektů EU 

s vybranými středními školami ve městě. 



 12 

 

 

 

 

 

 

Účast a úspěchy  žáků v soutěžích:  

 

Sportovní soutěže (výběr)    

   

OK florbal chlapci                                             4. místo 

OK florbal dívky , kat III                                   2. místo 

OK házená chlapci                                             1. místo 

OK házená dívky, kat. IV                                  1. místo 

KK házená kat. IV dívky                                    4. místo 

KK házená, kat. IV hoši                                      2.místo 

Minifotbal chlapci  IV.                                       7. místo 

Minifotbal dívky IV                                            2. místo 

OK minifotbal smíšené                                       5. místo 

O pohár primátora malý fotbal                            3. místo 

Soutěž POKOS                                                    5.místo 

KK ZŠ florbal                                                      5. místo 

OK basketbal                                                       4. místo 

Mladý záchranář v akci                                      17. místo 

OK Mc Donald s                                                  2. místo 

Dopravní soutěž Mladý cyklista                        12. místo 

Dopravní soutěž Mladých cykl. – kat. ml.  žáci  7. místo 

16.ročník soutěže  „ O pohár primátora“      2. místo 

     

 

 

 

 

 

Předmětové olympiády a vědomostní soutěže 

  

British Council, Cambridgeské zkoušky                    10  dětí 

Dějepisná olymp. OK ZŠ – G                                  31. místo 

OK český jazyk ZŠ-G, kat. 1                                   33. místo 

OK matematika ZŠ Z 5                                              2. místo 

OK matematika ZŠ  Z 9                                            34 místo 

OK angličtina ZŠ –G                                                12. místo 

KK němčina                                                                2. místo 

OK zeměpis, kat. A                                                   11. místo 

OK zeměpis, kat. A                                                   13. místo 

OK chem. olymp., kat. D                                           23. místo 

Matematický klokan OK                                           nejlepší řešitel 

Klokánek –kraj. kolo                                                 nejlepší řešitel 

OK Pythagoriáda 5. roč.                                             1. místo 

OK Pythagoriáda 5. roč.                                             2. místo 

Nejlepší mladý chemik ČR                                        účast 

OA Č. Budějovice – soutěž „ Finanční svoboda „     2-místo 

BiO R. Kůrky OK                                                      bez postupu do KK 

ECO -  Bio  olymp.                                                     6. místo 

 

 

 

 

Umělecké soutěže  

 

Jihočeský zvonek – sólový zpěv  III. kat. – duo          diplom 
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Jihočeský zvonek – sólový zpěv III kat.                      diplom 

Vědom. soutěž Českobuděj. slavné vily                     1. místo 

Výtv. soutěž – Děti malují pro Konto bariéry            1. místo 

Výtv. soutěž „ Lesy a příroda kolem nás „                úspěšná účast 

Výtv. soutěž Evropské velikonoční tradice                3. místo 

Výtv. soutěž „ Požární ochrana očima dětí „              3. místo    

 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti :  

 

 Kontrola ČSI v tomto  školním roce neproběhla 

 

Další kontroly: 

 

Kontrola ve školní jídelně HACAP 

Kontrola VZP 

Kontrola Plánu krizové připravenosti z KÚ  

Kontrola BOZP  ČMOS 

Kontrola OSSZ 
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Základní škola Pohůrecká 16, 370 06  České Budějovice, IČO 62537661 

 

 

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ k 30. 6. 2019 

 

 

 

 

Během I. pololetí 2019 došlo dvakrát k úpravě rozpočtu. Jednalo se o navýšení finančních prostředků ve výši 

45.200,-- na balíčky pro prvňáčky a 105.000,-- na Specifický program primární prevence rizikového chování 

pro žáky 6. tříd“.  

Čerpání rozpočtu probíhá průběžně. Byly čerpány částky na potraviny, materiál, služby, energie, drobné 

opravy. Během letních prázdnin proběhne největší část oprav, jako malování učeben, nátěry, opravy 

podlahových krytin, oprava elektroinstalace, oprava schodiště a obložení stěn ve III. pavilonu (III. etapa), 

oprava sprch dívek ve velké tělocvičně, oprava radiátorů, oprava žaluzií, opravy štuků po elektroinstalacích, 

oprava sítí v oknech školní jídelny. 

Byl zakoupen kvalitní skartovací stroj do kanceláře školy, úklidové vozíky s příslušenstvím pro uklízečky, 

nábytek do nového kabinetu ve II. pavilonu, nábytek do kanceláře mzdové účetní, počítač pro zástupce II. 

stupně, mycí stroj do školní kuchyně, klimatizační jednotka do kanceláře ředitelky školy, interaktivní tabule 

do učeben, servírovací vozíky na kanystry do školní kuchyně, nerezové termovárnice s výpustí, z fondu 

kulturních a sociálních potřeb byl pořízen kávovar a chladnička a varná konvice.   

 

 

   

Hospodářský výsledek za k 30. 6. 2019 činí   555.480,13 Kč. 
 

 

Zapojení fondů – zůstatky k 30. 6. 2019 

 

- Rezervní fond 1,096.631,26 

Podstatnou část rezervního fondu tvoří nespotřebovaná dotace z projektu Škola pro každého, která 

zatím nebyla vrácena na MŠMT. Dále je fond tvořen ze sponzorských darů, přídělem za zlepšený 

hospodářský výsledek.  

 

Fond reprodukce majetku na opravy   1,210.378,97 

 

Fond jel využíván na většinu oprav. Fond je tvořen z pravidelných odpisů.  

Byl z něj zakoupen podstolový mycí stroj do školní kuchyně ve výši 122.925,50 Kč a je objednán 

elektrický zdvižný vozík do školní kuchyně ve výši 78.650,--. Vše bylo řádně schváleno Radou 

města České Budějovice. 

 

Fond odměn   369.930,69 

Během roku do něj přibylo 14.109,06 Kč z výsledku hospodaření za rok 2018. 

 

FKSP  390.689,18 

FKSP byl použit na příspěvky na obědy zaměstnanců, na životní a pracovní výročí a na příspěvky 

na penzijní pojištění a na vylepšení pracovního prostředí zaměstnanců nákupem kávovaru, ledničky 

a varné konvice v souladu s Plánem čerpání FKSP na rok 2019. 

 

 

 

 Podrobná analýza nákladů a výnosů, hodnocení čerpání dotace Magistrátu města k 30. 6. 

2019 

 

 

   Rozpočet  Čerpáno  Čerpání v % 

 

Materiál  1,255.200,00  412.838,47  32,89 

Byly prováděny nákupy drobného materiálu, kancelářských potřeb, čistících prostředků, materiálu 

na opravy apod.. 
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Potraviny          3,800.000,00   2,271.675,74  59,78 

Náklady na potraviny byly čerpány v souladu s výnosem stravného. 

 

 

Energie            1,650.120,00                 901.833,90             64,65 

Z toho : el.energie        700.000,00                 360.581,00 

              plyn               722.000,000               405.195,69 

              vodné+stočné,   

              srážková voda 228.000,00                136.057,21 

 

Vzhledem k delší zimě a zvýšení cen energie nám pravděpodobně letošní rozpočet na energie 

nebude stačit. Předpokládáme žádost o úpravu rozpočtu ke konci roku a navýšení u energií. 

Školník p. Krlín zasílá pravidelně měsíčně zálohy na energie (el. energie, plyn, voda). Stavy odečtů  

jsou pravidelně každé pondělí hlášeny na magistrát města v elektronické podobě.  

 

 

 

Opravy   2,895.000,00          261.179,69            9,02                 

 

. 

 

Služby               1,410.000,00       605.332,74  42,93 

 

 

 

Mzdové náklady       567.800,00 275.795,00     48,57 

 

Mzdové náklady (odměna ředitelky školy, mzda speciálního pedagoga a vrátného).  

 

 

OON                   109.000,00           81.120,00  74,42             

 

Ostatní osobní náklady byly čerpány pro vychovatelku školní družiny, vedení sportovního kroužku, 

úklid sněhu a domovnické práce. Tento ukazatel je značně překročen z důvodu dlouhodobé nemoci  

p. vrátné a záskoku za ní, kdy byla uzavřena dohoda o provedení práce. 

  

Zákonné soc. 

pojištění                        227.470,00         117.831,41  51,80 

 

Zákonné sociální pojištění + FKSP bylo čerpáno na vyplacení odměny pro ředitele školy, 

speciálního pedagoga  a vrátného. 

 

Zákonné soc. 

náklady                            11.610,00                5.515,90             47,50 

 

 

Odpisy                       2,188.000,00              1,129.247,00  51,61 

 

 

Odpisy jsou čerpány v souladu s plánem odpisů na rok 2019, byly mírně překročeny z důvodu nové 

investice (podstolový mycí stroj do školní kuchyně). 

 

 

Náklady z DDM           400.000,00                 424.676,27  106,17 

 

Náklady na dlouhodobý hmotný majetek již byly vyčerpány a mírně překročeny z důvodu pořízení 

velkého množství nového nábytku do nových kabinetů, mycího stroje do školní kuchyně, počítačů, 

interaktivní tabule. V závěru roku budeme požadovat přesunutí fin. prostředků z položky „Spotřeba 

materiálu“ do položky „Náklady z DDM“.   
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Jiné ostatní  

náklady                       123.000,00  21.494,01    17,47 

 

Zde se čerpalo na  pojištění Kooperativa a Renomia, spoluúčast pojistných událostí úrazů žáků, dále 

se zde účtují daně z úroků. 

 

 

Výnosy 

 

Tržby z prodeje  

služeb-stravné 3,800.000,00  2,281.235,00                60,03 

 

Stravné se čerpá v souladu se spotřebou potravin.  

 

 

 

 

Tržby z prodeje služeb 

školné                         495.000,00  253.500,00  51,21 

 

Poplatky ŠD se odvíjí od počtu žáků, navštěvujících školní družinu.  

 

Tržby z prodeje 

služeb-pronájmy    175.000,00  116.808,00  66,74 

 

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

 

Úroky             2.000,00      1.202,20           60,11 

 

Úroky jsou připisovány pravidelně měsíčně na účet školy.  

 

Fond reprodukce  

majetku    2. 188.000,00       299.178,69  13,67 

 

Fond reprodukce majetku bude průběžně čerpán dle plánu na pokrytí oprav.  

 

 

Výnosy z odpisů z inv. 

transferů        33.000,00         40.030,80  121,30 

 

Je pravidelně odepisována interaktivní tabule, pořízená v rámci projektu OPVK a rozpouštěna 

dotace 2 mil. Kč na rekonstrukci tepelného hospodářství. Nově přibyla dotace ve výši 90% na novou 

učebnu fyziky ve výši 1,660.450,57 Kč. Tato dotace se začala rozpouštět do výnosů v měsíci 

listopadu a prosinci 2018 a proto nestačila být začleněna do plánu na rok 2019. 

 

Jiné ostatní  

výnosy              105.000,00        76.094,00      72,47 

 

Jiné ostatní výnosy představují věcnou režii zaměstnanců naší školy a úhrada od žáků za  poškozené 

učebnice a majetek. 

 

 

České Budějovice, 11. 7. 2019                                                     Ing. Dana Walterová 

 

                            ředitelka školy     

 

       

Zpracovala: Marcela Hajná – ekonom školy 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Ve školním roce 2018/2019 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních 

programů.  
 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2018/2019 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání.  

 

 

Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů 
 
Ve školním roce 2018/2019  škola realizuje: 

1. Projekt OP VVV „ Celorepubliková síť laborky.cz“ CZ.02.3.68/0.0/0/16_010 

2. Projekt „Ovoce do škol“ 
3. Projekt „Školní mléko“ 

4. Projekt „ Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká“ 

     ( Evropský fond pro regionální rozvoj ) 

 

 
Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Ve školním roce 2018/2019  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.2018) 
2. Kontroly 
3. Ostatní 

                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, 2. 10. 2019      
 
                                                                                                                   Ing. Dana Walterová 
                                                                                                                         ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 
 

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

dne  ……. 
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