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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 2016 

2017 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 2016/2017 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 Blažková 

Ekonomka školy:                                       Marcela Hajná 

Adresa školy pro dálkový přístup:              skola@zspohurecka.cz 

Údaje o školské radě: 

Školská rada byla zřízena od ledna 2006  

Složení školské rady od 1. 1. 2015 

Za zákonné zástupce žáků:          Ivana Hájková 

Za pedagog. pracovníky školy:     Mgr. Jana Trávníčková 

Za zřizovatele:          Mgr. Pavel Matoušek, MBA 

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/01  Základní škola 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

Škola měla ve školním roce 2016 /2017 tyto pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně 

1. stupeň 

Bartoň Vladislav 

Baštová Eva 

Benešová Kateřina (MD) 

Bernasová Vladimíra  

Bjalkovová Nela 

Binterová Marie 

Cepáková Irena 

Dušková Jana 

Fleišmanová Věra (do 31.8. 2017) 

Heřmanová Renata 

Hlavatá Marie (do 30.6. 2017) 

Hluštíková Petra  

Letovský Jiří 

Mašková Petra  

Maříková Jana  

Matuchová Veronika 

Mrázová Irena 

Musilová Michaela 

Novotná Tereza 

Polánská Kateřina (MD) 

Řepová Monika 

Šiandrová Sylvie (od 1.3. 2017) 

Tesařová Kateřina (od 1.2. 2017) 

Trávníčková Jana 

Trmalová Ida 

Urbanová Dagmar 

Urbánková Markéta 

Vilkovská Zuzana 

Voráčková Slava  

Vrauková Martina 

2.stupeň 

Balounová Irena  

Brdek  Zdeněk (od 24.1. 2017) 

Drmota Radek 

Einramhofová Andrea 

Halounová Jaroslava (do 10/16 – odchod důchod)  

HrádelováVlasta 

Kalousová Janka 

Koller Roman 

Kollerová Tamara 

Krčmářová Miloslava 

Lísalová Helena 

Lišková Irena 

Lombart Josef 

Ničková Lenka 

Ondrová Miroslava 
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Oberpfalzerová Jitka (do 23.4. 2017) 

Pouzar Petr 

Pilbauerová Helena 

Tichá Miloslava (nástup po RD 24.4. 2017) 

Tůmová Kateřina 

Ulrich Vratislav 

Ulrichová Tereza (do 23.1. 2017) 

Walterová Dana 

Zikmundová Štěpánka  

Asistentka pedagoga  

Ročková-Vránová Jana 

Švehlová Tereza (23.3. 2017) 

Vychovatelky  

Bláhová Petra 

Frčková Jaroslava 

Krlínová Kateřina 

Layerová Olga 

Novotná Tereza 

Palivcová Vladimíra 

Schatralová (roz. Řehoušková) Eva 

Šimková Martina 

Valíková Lucie 

Votavová Jana 

Speciální pedagožka 

Líbenková Eva 

Školní psycholog 

Tenkl Tomáš 

Provozní zaměstnanci 

Hajná Marcela 

Hubatková Soňa 

Kadlecová Irena 

Klimková Lenka 

Krejčíková Jitka 

Krlín Jiří 

Kučerová Renata  

Vaňková Klára 
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Pracovnice školní kuchyně  

Blažková Dagmar  

Czaban Jan 

Kadlecová Martina 

Leštinová Jana (21.5. 2017) 

Némethová Renata (do 12.4. 2017) 

Petrů Hana 

Preslová Jitka (do 31.12. 2016) 

Šramová Zdeňka 

Tupá Miluše 

Vrzalová Gabriela 

Recepce 

Prestová 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 123 dětí. Do prvních tříd k 1. 9. 2017 nastoupilo 101 žáků. 

Údaje o výsledcích vzdělávání :  

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

   15 žáků z 5. ročníku  

     2 žáci ze 7. ročníku  

     2 žáci z  8. ročníku   

    68 žáků z 9. ročníku  

Z devátých ročníků odešlo studovat obory zakončené maturitou 51 žáků, obory zakončené 

výučním listem 19 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 813 žáků školy na konci školního roku prospělo 802 žáků, neprospělo 

11. Po opravných zkouškách prospělo pět žáků. Šest žáků neprospělo, z  nichž dva 

postupují do vyššího ročníku. Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v nižším než 

devátém ročníku a budou pokračovat ve studiu na střední škole (prodavač, nástrojař). Pro 

srovnání hodnocení výsledků ve vzdělání byly ve školním roce 2016/2017 realizovány 

testy ČŠI. 
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Prospěch 2016/2017 

 

Třída S 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1.A 21 1 2) 

1.B 23 0 0 

1.C 23 1 0 

1.D 19 2 1  

2.A 23 0 0 

2.B 18 2 0 

2.C 16 3 0 

2.D 19 1 0 

2.E 17 2 1  

2.F 21 0 0 

3.A 12 5 0 

3.B 22 2 0 

3.C 20 4 0 

3.D 16 3 0 

4.A 23 1 0 

4.B 20 3 0 

4.C 21 3 0 

4.D 17 4 1  

4.E 14 6 0 

5.A 15 7 1  

5.B 12 6 0 

5.C 19 5 0 

5.D 16 9 0 

5.E 14 8 0 

 441 78 6 

6.A 15 14 0 

6.B 15 13 0 

6.C 13 15 0 

7.A 7 17 0 

7.B 13 13 0 

7.C 15 11 0 

8.A 12 8 0 

8.B 9 8 0 

8.C 12 10 0 

9.A 7 18 0 

9.B 6 16 0 

9.C 5 16 0 

 129 159 0 
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Přehled oborů, kam byli přijati žáci 9. tříd 

 

Obory zakončené maturitou 

obor počet žáků 

gymnázium 8 

střední škola Gmünd 3 

zdravotnické lyceum 2 

zdravotnický asistent 2 

ekonomické lyceum 2 

ekonomická škola 1 

informační technologie 6 

cestovní ruch 4 

požární ochrana 1 

střední škola strojní 4 

střední škola 

zemědělská 

4 

střední škola stavební 4 

střední škola - provoz 

a ekonomika dopravy 

2 

střední škola obchodní 1 

bezpečnostně právní  2 

ekonomika a 

podnikání  

1 

umělecké školy 4 

celkem 51 

 

Obory zakončené výučním listem 

obor počet žáků 

mechanik seřizovač 6 

automechanik 2 

kuchař - číšník 1 

kadeřnice 2 

zámečník 2 

prodavač 3 

aranžérka 1 

škola Gmünd 1 

opravář zem. strojů 1 

celkem 19 
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Prevence sociálně patologických jevů: 

Pro školní rok 2016/2017 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 korunovačních klenotů Č.K 

preventivní přednáška alkohol 

beseda o energii – Energie budoucnost lidstva 

výstava Vnímání – zahalená kašna 

Říjen: 

Trénink pozitivních vztahů – SPC Mgr. Kabrda 

Exkurze Rumpold – odpady, Semenec – přírodovědné muzeum 

Celé Česko čte dětem 

Akce v muzeu 

Práce se třídním kolektivem – org.Do světa (viz zpráva v příloze) 

Návštěva Planetária 

Intervenční programy pro zlepšení vztahů ve třídě 8.A – SPC  

Výukové programy- kaučing v hodině 

Exkurze Schulzentrum Gmünd 

Sběrová akce 
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Výtvarná dílna ve škole – 7. ročníky 

Projekt Halloween 

Listopad: 

vztahy ve třídě – řešeno ve spolupráci se školním psychologem Mgr. Tenklem 

Exkurze po městě – Renesance v Českých Budějoviccích 

Logická olympiáda 

Exkurze do Ústavu půdní biologie 

O pohár primátora – různé sporty 

Výstava vzdělání a řemeslo 

Prosinec: 

Vánoční koncerty 

Výchovný koncert – Wild Sticks 

Vánoční Linz – trhy, Muzeum budoucnosti 

Celé česko čte dětem 

Leden: 

Lyžařský a snowboardový  zájezd 

Zkus to zdravě – zdravý životní styl 

Kurz bruslení 

Únor: 

Divadelní představení 

Návštěvy SVK 

Anglické divadlo Petrer Black 

Školní karneval 

Pythagoriáda 

Březen 

Zkus to zdravě 

EVV centrum Stožec 

Festival Jeden svět - lidská práva, umění spolupracovat 

Návštěvy Galerie umění 

Sporty 

Duben: 

Návštěvy ZOO Hluboká n. Vlt. 

Projekt – gotické Budějovice 

Projekt – 2. sv.válka v Českých Budějovicích 

Návštěva Okresního soudu Č.B. 

Divadla 

Sporty 

Tvorba pozitivních vztahů ve škole – 8.C – za účasti školního psychologa 

Květen: 

Sporty 

Návštěva Jihočeského divadla 

Přednáška o energii ve škole 9.C 

Návštěva JETe 

Návštěva teplárny 

Výlety 

Den Evropy – kvízy zaměřené na Evropu 

Prevence ve spolupráci se školním psychologem – „Modrá velryba“ 

Vztahy ve třídě – 7. třídy 
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Přednášky ve spolupráci se ZSF JčU – různá témata (kyberšikana, 1. pomoc …) 

Návštěva koncentračního tábora Auschwitz plus židovská čtvrť Třebíč, hornické muzeum 

Landek v Ostravě 

Cambridgeské zkoušky 

Červen: 

Výlety 

Exkurze Techmánia Plzeň 

Filmová představení 

Poznávací a vzdělávací zájezd Velká Británie 

Sběrové akce 

Ve škole se ve školním roce 2016/17 nevyskytly mimořádné sociálně patologické jevy 

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

a za spolupráce externích institucí (SVP, OSPOD ) a jednáním s rodiči. 

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: 

Studium EVVO koordinátora Praha Ničková 

Program celoživotního vzdělávání PdF UK Praha     Ulrichová 

Ozbrojený útočník ve škole          Walterová, Pouzar, Koller 

Kurzy a přednášky pro vedení školy 

Šablony – IT ve škole                                  Trávníčková 

Správní řád                                                        Walterová 

Seminář pro vykazování podpůrných opatření             Walterová  

ZPP v praxi škol                                                    Walterová 

Aktuální změny v právních předpisech                 Walterová 

Výbor MAP ORP                                            Walterová 

Kurzy a semináře pro metodika prevence a výchovné poradce 

Kyberšikana                                                     Koller 

Problematika žáků s Asperger. syndromem                 Krčmářová 

Jednání VP a metodiků prevence na SVP                    Koller 

Komplexní řešení rizikového chování na školách            Koller 

Plán pedagogické podpory a práce se žákem       Krčmářová 

Prevence rizikového chování                                  Koller, Pouzar 

Setkání VP – inkluze                                                           Krčmářová 

Setkání VP na Hospodářské komoře                    Krčmářová 

Setkání krajských koordinátorů na KÚ               Koller 

Plán ped.podpory v rámci 1.st. podpůrných opatření    Krčmářová 
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Školení „ pro sborovnu“ 

„Co dělat když…“                                                  celý sbor 

Ozbrojený útočník ve škole                                  celý sbor 

První pomoc                                       celý sbor 

Kurzy a semináře pro získání nových znalostí a dovedností 

Oxford Profesional Development                  Pilbauerová, Kollerová,  

                                                                             Urbanová, Hluštíková 

Historie jako prostor k setkávání                             Drmota 

Deutsch für Leben                                        Einramhofová, Kalousová 

Goethe institut Č:B. – pro učitele Nj          Koller 

Matematickou cestou k technice                  Ulrich 

Setkání koordinátorů EVVO                        Ničková 

Italští předchůdci renesance v literatuře       Brdek 

Projekt „ Centrum natura“                 Ulrich 

Inspirace pro hodiny VV                                   Tůmová 

Pracovní seminář – „ ozbrojený útočník ve škole“      Pouzar   

Seminář pro učitele Aj                                Einramhofová, Tůmová 

Tvořivá škola – jak být autoritou                        Heřmanová 

Nebojte se pravopisu                                      Hrádelová, Brdek 

Rizikové chování dětí a mládeže             Mašková 

Podpora zdraví ve škole                                     Balounová  

Celkové zhodnocení DVPP obsahuje Plán DVVP 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

Ve školním roce 2016/17 jsme pokračovali v realizaci projektu Interaktivita a e- learning. 

Podali jsme 5. MZ a tímto byl projekt dokončen. 

Přihlásili jsme se do nového projektu realizovaného ve spolupráci s Krajským úřadem – 

Ozbrojený útočník vše škole. V rámci tohoto projektu jsme absolvovali se složkami 

Integrovaného záchranného systému celodenní výcvik v chování při případném napadení 

ve škole. Součástí byly i základy první pomoci, ve kterých nás školili pracovníci záchranné 

služby. 

Ve sportovní oblasti pokračujeme v projektu Sportovní akademie HESU. Spolupracujeme i 

se sportovním oddílem Lokomotiva v Suchém Vrbném, ve spolupráci s nimi zajišťujeme 

některé sportovní aktivity pro naše děti. Jako každý rok se žáci 7. tříd účastní lyžařského 

zájezdu na Lipně. Jeho součástí je i beseda se členy Horské služby o chování v přírodě a 

první pomoci při úrazech. 

Na škole pracuje řada zájmových kroužků 

- sportovních 

- vaření 

- anglického jazyka 

- francouzského jazyka 

- výtvarný 

- dovedných rukou 

- novinářský 
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V oblasti environmentální výchovy škola pokračuje v projektu „Ovoce do škol“, dále 

v projektu „Školního mléka“. Cílem je přivést žáky ke zdravé výživě a podporovat zdravý 

životní styl. Velká část tříd druhého stupně se zúčastnila vícedenního vzdělávání v Centru 

ekologické výchovy ve Stožci. Navštívili jsme čističku odpadních vod v Českých 

Budějovicích, Hydrobiologický ústav AV, Budvar, kde se žáci seznámili s výrobou piva, 

muzeum s výstavami k tématu příroda, stanici zabývající se chovem včel, ZOO Hluboká 

nad Vltavou. V rámci projektu Škola zajistí – kraj zaplatí jsme navštívili třídírnu odpadu 

v Týně n. Vlt a Přírodovědné muzeum Semenec. Jsme dlouhodobě zapojeni v projektu „ 

Mrkev“ a jsme zapojeni do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou. Každý rok na 

naši školu zveme „ Misi kamion“ organizovanou společností ČEZ. Tento projekt má naučit 

žáky správnému hospodaření s elektrickou energií. 

Péče o zdraví a zdravý životní styl je podpořena v projektu „ Zdravá 5“. Již tradičně je u 

nás ve škole ve spolupráci s Mgr.Ing. Švestkovou ze ZSF JčU jsou realizovány přednášky 

s tématem prevence před patologiemi a první pomocí. 

 Žáci 8 a 9. tříd týdenním při poznávacím a vzdělávacím projektu navštívili Velkou 

Británii, Zde bydleli v rodinách, učili se a poznávali památky a život v zemi. Tím jsme 

v praxi realizovali průřezová témata „ Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech“, „  Multikulturní výchova“ a „ Mediální výchova“, neboť žáci si ze svého 

pobytu a zkušeností vypracovávali mediální výstupy, které zprostředkovávali svým 

spolužákům. 

V prosinci jsme navštívili vánoční trhy v Linci. Zde jsme byli v Ars Electronica Centru – 

Muzeum budoucnosti, kde si děti vyzkoušely ovládání a fungování nejmodernějších 

zařízení a technologií. V rámci této návštěvy jsme si prohlédli nejvýznamnější památky ve 

městě, a žáci si ověřili své jazykové kompetence. Každoročně jsme zváni do Schulzentra 

Gmünd - střední ekonomické školy. Zde děti vidí systém vzdělávání v jiné zemi a někteří 

po absolvování 9. třídy sem odchází studovat. Jazykové kompetence si žáci ověřují přoi 

pravidelných Cambridgeských zkouškách realizovaných vyučujícími angličtina a British 

Council . 

Jazykové kompetence si děti ověřují při návštěvě anglického divadla Peter Black. 

Dlouhodobě pokračujeme v projektu e-twinning, kde si žáci dopisují v angličtině s dětmi 

z celého světa. Toho je využíváno i při hodině zeměpisu. Pravidelně si žáci ve spolupráci 

s vyučujícími připravují oslavu svátku Halloween. 

Na škole již několik let funguje kroužek francouzského jazyka. V jeho rámci děti 

navštěvují Francouzskou alianci 

Multikulturní výchova je prakticky řešena v poznávacím a vzdělávacím zájezdu 

v Osvětimi. Tento zájezd organizuje vyučující dějepisu Mgr. Drmota. Cílem je poznat 

skutečnost utrpení vězňů za druhé světové války. Při cestě navštívili též židovskou čtvrť 

Třebíči a hornické muzeum v Ostravě. 

I nadále se ve škole pod vedením Mgr. Hrádelové schází dětský školní parlament. Díky 

němu mohou žáci prezentovat své podněty a přání vedení školy. Jeho činnost je důležitým 

prvkem klíčové kompetence ve výchově demokratického občana. 

V tomto školním roce jsme se zúčastnili certifikovaného testování škola prováděného ČŠI. 

Výsledky jsou v příloze. 

Již řadu let jsme zapojeni v projektu „Škola dotykem“. Kolegyně Tůmová, jež je garantem 

realizace tohoto projektu na naší škole pracuje i jako lektorka pro jiné školy, kterým 

předává své zkušenosti. 
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V rámci vzdělávací oblasti „ Vzdělání a kultura“ navštěvujeme představení Jihočeského 

divadla, i pražských divadel. Zrealizovali jsme i několik uměleckých vystoupení přímo na 

naší škole, například cimbálová skupina Réva, bubenický soubor a jiné. Děti navštěvovaly 

výstavy například v Alšově jihočeské galerii, nebo v Domě umění v Českých 

Budějovicích. 

Významné byly i návštěvy jednání soudu, kde si děti upevňovaly své právní povědomí. 

Školu na veřejnosti reprezentuje ředitelka školy svou prací ve Školské komisi Magistrátu 

města a v řídícím orgánu MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP 

České Budějovice)  

Zapojili jsme se do předpilotního šetření E – Timms 2019 pro 4. třídy realizovaného 

v součinnosti s ČŠI. Ředitelka školy je zapojena v projektu OPVVV „Zvýšení kvality 

vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblasti vzdělávání a gramotností“, kterou 

obsahově zajišťuje Pedagogická fakulta UK a Pedagogická fakulta JčU. Díky tomuto 

projektu jsme získali statut fakultní školy. 

Účast a úspěchy  žáků v soutěžích:  

Sportovní soutěže (výběr)    

Pohár rozhlasu – mladší žákyně   7.  místo 

Pohár rozhlasu – mladší žáci                     10.  místo 

Pohár rozhlasu – starší žákyně                    3. místo 

Pohár rozhlasu – starší žáci                         2. místo 

Pohár primátora – fotbal                              1. místo 

Pohár primátora florbal                               2. místo 

Pohár primátora futsal                                 1. místo 

Pohár primátora volejbal                             6. místo  

Pohár primátora –bowling                           3. místo 

OK florbal ( DDM a KÚ )                           2. místo 

OK florbal starší žáci                                   2. 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                                  4. místo 

Předmětové olympiády a vědomostní soutěže 

British Council, Cambridgeské zkoušky       10 dětí 

Dějepisná olympiáda   OK                           25. místo 

Olympiáda český jazyk OK                         24. místo 

Olympiáda anglický jazyk OK                    5. místo 

Olympiáda anglický jazyk, kat II.A             5. místo 

Olympiáda zeměpis OK, kat.A                 4. místo 

Matematická olympiáda OK, kat Z 6         1. místo mezi ZŠ 

Biologická olympiáda, kat G                      24. místo 

Pythagoriáda OK                                      15. místo 
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Umělecké soutěže 

Jihočeský zvonek – sólový zpěv                            4  a 6. místo.  

Jihočeský zvonek – sólový zpěv II. kat.                 14. místo 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti :  

V tomto období ve škole neproběhly inspekční činnosti 

Další kontroly: 

Říjen 2016 ČSSZ České Budějovice 
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Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2016 

 

A. Příjmy 
 

Celkové příjmy:                                                                                                 44 580 743,69 Kč  

z toho:  

příspěvek od zřizovatele                                                                                           6 810 800,00 Kč  

státní dotace - UZ 33353                                                                                                    30 635 000,00 Kč  

sponzorské dary                                                                                                                    36 345,00 Kč  

školné ŠD                                                                                                                           427 076,00 Kč  

stravné                   3 380 978,05 Kč  

pronájmy                    177 128,00 Kč  

fond reprodukce majetku                  1 910 000,00 Kč  

úroky                        1 813,16 Kč  

věcná režie - zaměstnanci ZŠ                      98 541,00 Kč  

ostatní příjmy                      48 090,00 Kč  

sběr druhotných surovin                        2 200,00 Kč  

odpisy - investice OPVK                      12 499,48 Kč  

státní dotace - UZ 33050                    223 598,00 Kč  

státní dotace - UZ 33052                    814 564,00 Kč  

čerpání fondu odměn                        2 111,00 Kč  

  

B. Výdaje      

  

Neinvestiční výdaje celkem:                                                                                            44 462 045,39 Kč  

z toho: 

náklady na platy pracovníků školy                                                                                22 479 171,00 Kč  

ostatní osobní náklady                                                                                                          213 000,00 Kč  

odvody zdravotní a sociální pojištění                                                                             7 693 606,26 Kč  

FKSP                                                                                                                                    338 094,43 Kč  

ostatní osobní náklady - MM                    281 829,00 Kč  

učebnice                                                                                                    201 675,25 Kč  

učební pomůcky, uč. pomůcky - integr. žáci, uč. 

programy                                                                                                                     303 871,70 Kč  

časopisy                         3 186,00 Kč  

ochranné pracovní pomůcky                                                                                                        18 542,58 Kč  

cestovní výdaje pracovníků  (ped. + neped.)                                                                                                       27 639,82 Kč  

celková částka použitá  na DVPP                                                                                              35 940,00 Kč  

režijní náklady na stravování                                                                                                     98 541,00 Kč  

mzdové náklady - plavání                                                                                                                   75 600,00 Kč  

provozní náklady - plovárna                      78 750,00 Kč  

zákonné pojištění - Kooperativa                      96 010,96 Kč  

náhrada mezd za nemocenskou (ped. + neped.)                      69 133,00 Kč  

ostatní provozní náklady                                                                                                 12 447 454,39 Kč  

  

  

Hospodářský výsledek celkem                    118 698,30 Kč  
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D. Vyúčtování poskytnuté státní dotace   

 

1. 
Poskytnutá 

dotace 
               31 673 162,00 Kč  

 

2. Čerpání dotace                31 673 162,00 Kč  

 

3. Vrácení zůstatku                                 -   Kč  

 

České Budějovice, 2. 3. 2017 

  Ing. Dana Walterová  

  ředitelka školy  
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních 

programů.  

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání.  

Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů 

Ve školním roce 2016/2017  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“ 

4. Projekt OPVVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, 

oblastí vzdělávání a gramotností“ 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Ve školním roce 2016/2017  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.2016) 

2. Kontroly 

3. Ostatní 

V Českých Budějovicích, 2. 10. 2017        

 Ing. Dana Walterová 

      ředitelka školy 

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

dne 9. října 2017 


