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a) charakteristika školy 
 
Název školy:    Zvláštní škola Český Krumlov 
Identifikátor zařízení:   600 022 307 
IČO:      60 084 324 
Adresa:     Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov 
Telefon:    380 711 626, 380 715 090 
Fax:      380 715 091 
E-mail:    zvs.ceskykrumlov@zs.cesky krumlov.indos.cz 
Internetová stránka:   zvs-ceskykrumlov.czweb.org 
Zřizovatel:     Jihočeský kraj 
            Právní forma: kraj, IČO: 70 890 650 
            U Zimního stadionu 1952/2 
            370 76 České Budějovice 
Právní forma:     příspěvková organizace 
Ředitelé školy:   Mgr. Blanka Thonová  
 
 

Zvláštní škola v Českém Krumlově je zřízena jako příspěvková organizace s právní 
subjektivitou. Byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky dne11. 9. 2001 pod č.j. 26 206/01-21. Škola sdružuje zvláštní školu, školní 
družinu a školní jídelnu. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj – Krajský úřad, u Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 

Ke dni 30. 9. 2003 navštěvovalo zvláštní  školu celkem 138 žáků ve 14 třídách 
zvláštní školy a 18 žáků ve 3 třídách pomocné školy.. Ve 2 odděleních školní družiny bylo 
zapsáno celkem 27 žáků.  

Z celkového počtu 156 žáků byl jeden žák s tělesným postižením, 3 žáci s vadami řeči 
a 3 žáci s více vadami. Jeden žák je veden jako integrovaný se zrakovým postižením. Ve 
školní jídelně se stravovalo 66 žáků a 28 zaměstnanců školy. 
 Školu navštěvují především žáci z Českého Krumlova a jeho okolí (Větřní, Práčov,  
Chvalšiny, Velešín, Kájov). Pro některé sociálně slabé rodiny  s větším počtem dětí je denní 
dojíždění finančně náročné. 
 26. května 2003 bylo zažádáno o změnu zařazení v síti škol od 1. 9. 2003. Škola měla 
v té době malou kapacitu. Od 1. 9. 2003 byla kapacita školy rozhodnutím MŠMT navýšena ze 
150 na 170 žáků. 

25. května 2004 bylo požádáno o změnu názvu školy na Speciální školy, Kaplická 
151, Český Krumlov a o změnu struktury školy s platností od 1. 9. 2005. Zvláštní škola by 
měla mít kapacitu 145 žáků, nově vzniklá pomocná škola kapacitu 25 žáků. 

Školu tvoří uzavřený areál s budovami čp. 19 a čp. 151, se školním dvorem a hřištěm. 
Škola má v užívání školní zahradu se skleníkem a s altánem, který je zároveň i skladem 
nářadí.  Škola má celkem 24 učeben, mezi které patří dřevodílna, kovodílna, cvičná kuchyňka, 
keramická dílna a dvě pracovny dívek. Odborné učebny  výtvarné výchovy, hudební výchovy 
a fyziky byly vzhledem k nárůstu počtu žáků přeměněny na kmenové učebny jednotlivých 
tříd. V roce 2002 byla v rámci programu Internet do škol zřízena počítačová učebna. Dále má 
škola k dispozici kabinety (1. stupně, 2. stupně, tělesné výchovy, knihovnu, kabinet 
pracovního vyučování chlapců, kabinet pracovního vyučování dívek, sklad učebnic), 
ředitelnu, pracovnu zástupce ředitele, 2 sborovny, tělocvičnu a malou tělocvičnu pro pomocné 
třídy, která slouží zároveň jako místo k odpočívání.  
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 Majetek školy je evidován podle pokynů pro příspěvkové organizace zřizované 
Jihočeským krajem ve 23 inventárních seznamech. Pro nedostatečný počet kabinetů jsou 
některé pomůcky uloženy na půdě v uzamykatelných kójích. 

Součástí školy je školní kuchyně a jídelna. K těm patří i kancelář vedoucí školní 
jídelny, sklad potravin, sběrná místnost, místnost pro přípravu brambor a zeleniny, místnost 
pro přípravu masa, umývárna a  šatna zaměstnanců. Školní kuchyně neodpovídá hygienickým 
předpisům, bude se muset modernizovat. 

V každé školní budově je samostatná plynová kotelna. V budově čp. 19 je vybudována 
dílna pro hrubou přípravu dřeva a kovů na pracovní vyučování, v budově čp. 151 je dílna – 
svařovna. Část budovy čp. 19 (3 místnosti) škola pronajímá ČKTSS. 

Školní budova čp. 151 byla zrekonstruována a uvedena do provozu v roce 1981.  
Později byla ke škole připojena i budova čp. 19, u které však v době připojení byly provedeny 
pouze nejnutnější opravy (oprava střechy). Kotelny na tuhá paliva byly v roce 1995 
přebudovány na plynové vytápění. 

Obě školní budovy, přilehlý dvůr s hřištěm i školní zahrada jsou ve špatném 
technickém stavu. Byly zde prováděny pouze nejnutnější opravy a údržbářské práce. Škola 
nevyhovuje některým hygienickým předpisům (vyhláška č. 137/2004 Sb., vyhláška 
č. 108/2001 Sb.). 

Vybavení školy nábytkem  nevyhovuje hygienickým předpisům, je třeba postupně 
vyměnit židle a lavice ve třídách za výškově stavitelné. Je zapotřebí postupně obnovovat i 
ostatní vybavení školy – stoly a židle ve školní jídelně, v kancelářích, ve třídách katedry, 
učitelské židle, skříně. Vybavení audiovizuální technikou je zastaralé a nedostačující, školu 
bude třeba dovybavit novou technikou i pomůckami. Ve škole je nedostatek pomůcek pro 
reedukaci a kompenzaci vývojových poruch učení. Učebna výpočetní techniky byla do června 
2004 postupně vybavena 20 výukovými programy (multilicence).  

U vedoucí školní jídelny byl instalován a vybaven potřebnými programy počítač 
s tiskárnou, což umožnilo od 1. 9. 2003 bezhotovostní placení obědů. U ekonomky školy byl 
starý nevyhovující počítač nahrazen novým s kvalitnější tiskárnou. Škola přešla na 
internetové bankovnictví.  

V budoucnosti bude třeba školu rekonstruovat. Zvláštní škola byla v nájmu, celý areál 
s budovami a školní zahradou patřil městu Český Krumlov. Od podzimu 2003 do 30. června 
2004 se jednalo o převodu školního areálu Krajskému úřadu Jihočeského kraje.  K převodu 
školního areálu do vlastnictví Jihočeského kraje došlo 28. 7. 2004. Školní zahrada zůstala 
majetkem Města Český Krumlov, Zvláštní škola je nájemcem.  

 Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 629/2003/Rk ze dne 1. 7. 2003 byla schválena 
dotace z fondu rozvoje školství 1 000 000 Kč na opravu objektu č. 19 v souladu s vyhláškou 
č. 108/2001 Sb. Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 189/2004/RK ze dne 16. 3. 2004 byl 
schválen příspěvek z Fondu rozvoje školství do investičního fondu na opravu podle vyhlášky 
107 a 108/2001 Sb. ve výši 1 000 000 Kč.  

Odhadovaná částka na opravu školních budov, na jejich uvedení do souladu 
s hygienickými předpisy, na úpravu školní kuchyně a na její vybavení činí cca 18 milionů 
korun. 

 

 
b) přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 

- Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy – schváleno 
MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve 
smyslu § 39, odst. 1 školského zákona. 
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- Vzdělávací program  zvláštní školy – schváleno MŠMT ČR č. j. 22 980/97-22 dne 
20. 6. 1997 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu § 39 odst. 1 zákona 
č. 258/1996 Sb. s platností od 1. 9. 1997.  

 
 
 
 

c) údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a 
způsobilosti 
 
       
jméno funkce VŠ, aprobace maturita  Sppg kurzy  prac. pom ěr 
Blanka Thonová ředitelka M, Z, Spd ano ano   na dobu neurčitou 
Ludmila Máčová zást. řed. NŠ ano ano log. na dobu neurčitou 
             
Bártová Alena učitelka spec. ped. ano     na dobu neurčitou 
Caisová Jindřiška učitelka   ano ano   na dobu neurčitou 
Černá Helena učitelka  ano ne  na dobu určitou 
Čierna Stanislava učitelka   ano ano   na dobu určitou 
Frei Jiří učitel Ch, Poz. ano ano   na dobu neurčitou 
Hálová Jaroslava učitelka   ano ano aut. na dobu neurčitou 
Hajerová Eliška učitelka NŠ ano ano log. na dobu určitou 
Jakeš Váslav učitel M, F ano ne  na dobu neurčitou 
Jankovská Alena učitelka ČJ, VV ano ano log. na dobu neurčitou 
Jedličková Jana učitelka uč. pro spec. školy ano   na dobu neurčitou 
Kopal Jiří učitel uč. pro spec. školy ano     na dobu neurčitou 
Kortusová Jana učitelka Ch, F ano ano log. na dobu určitou 
Kubová Alena učitelka NŠ - VV  ano studující   na dobu neurčitou 
Liška Antonín učitel vychovatelství ano ano   na dobu neurčitou 
Máčová Radomila učitelka   ano ano log.,aut. na dobu neurčitou 
Palkovičová Jana učitelka NŠ - Z ano ano log. na dobu určitou 
Rybová Michaela učitelka   ano ano   na dobu určitou 
Sochorová Jana učitelka vychovatelství ano ne   na dobu určitou 
Sovadinová Jaroslava učitelka M, VV ano ano log. na dobu určitou 
Zaumullerová Iva učitelka   ano ano   na dobu neurčitou 
Fořtová Aranka vychovatelka   ano ano  na dobu neurčitou 
Kopalová Marta vychovatelka   ano ano   na dobu neurčitou 
           
Kitzbergerová Ludmila ekonomka   ano     na dobu neurčitou 
Nováková Marie ved. ŠJ vyučena       na dobu neurčitou 
Marešková Anna kuchařka vyučena        na dobu neurčitou 
Skupová Anežka pom. kuch. vyučena       na dobu určitou 
Maurer Libor školník vyučen       na dobu neurčitou 
Hronková Vlasta uklízečka         na dobu neurčitou 
Jůdlová Dana uklízečka         na dobu neurčitou 
Balková Jiřina katechetka uč. náboženství a etiky        na dohodu  
 
Počet hodin odučených v týdnu  aprobovaně – 207, tj. 45,9% 

           neaprobovaně – 244, tj. 54,1% 
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Počet hodin odučených asistentkou a ve školní družině aprobovaně – 58, tj. 100%. 
               
Celkový počet  pracovníků k 31. 12. 2003 – 31,  přepočtených 30. 
Celkový počet  pracovníků k 30. 6. 2004 – 30, přepočtených 29,9. 
 
 
DVPP – počet účastníků  za 1. pololetí - 18 
            za 2. pololetí - 11 

- počet navštívených akcí za 1. pololetí - 21 
    za 2. pololetí - 23 

          
Zájem pedagogů o akce DVPP byl velký, bohužel dané finanční prostředky byly velmi 

malé a daleka nestačily. Přednost dostaly akce, které škola nezbytně potřebovala. Ve školním 
roce 2003/2004 absolvovala ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy Funkční studium 
vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I, které úspěšně zakončily závěrečnou prací. 
Jedna  paní učitelka studovala dálkově Zdravotně sociální fakultu JU v Českých 
Budějovicích, 3letý obor Speciální pedagogika. 

Mgr. Alena Jankovská se zúčastnila se svým příspěvkem na téma Arteterapie při práci 
s dítětem s vývojovým opožděním z důvodu deprivace v raném dětství se známkami LMD 
Arteterapeutické konference Ateliéru arteterapie PF JU České Budějovice 20. 3. 2004. 

 
SIPVZ – z 24 pedagogických pracovníků mělo k 30. 6. 2004 22 pracovníků osvědčení 
kategorie Z a 7 osvědčení kategorie P0. 
 
Praxe. Ve školním roce 2003/2004 na škole vykonávaly praxi 4 studentky Vyšší odborné 
školy sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích, 3 studentky Zdravotně sociální 
fakulty v Českých Budějovicích a 1 studentka Romské střední školy sociální v Kolíně.. 
 
Ostatní. 
 V úterý 18. 11. 2003 byla škola evakuována, protože mužský hlas oznámil na Policii 
v Českém Krumlově, že je zde ukryta bomba a požadoval peníze. Týž den byl zadržen  
patnáctiletý žák školy, který na Policii volal.  

Ve středu 21. dubna 2004 se uskutečnila jednohodinová protestní stávka, které se 
kromě ředitelky školy a jedné učitelky zúčastnili všichni pracovníci školy (celkem 28 
zaměstnanců školy). 

Ve čtvrtek 22. dubna 2004 proběhla ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
cvičná evakuace školy, při které byl simulován požár. Evakuace tentokrát proběhla během 
4 minut a bez závažných nedostatků. 
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d) údaje o  přijímacím řízení a o zařazování dětí 
 
Tabulka: údaje k 30. 6. 2004 
 

pomocná škola  počet žáků nov ě zařazení odchozí  počet žáků 
 na začátku roku  zač. 

roku 
během 
roku 

 na konci roku  

nižší stupeň 2 2 0 1 3 
střední stupeň 10 0 1 0 11 
vyšší stupeň 1 0 0 0 1 
pracovní stupeň 2 0 0 0 2 
celkem  18 2 1 1 17 

 
 

zvláštní škola  počet žáků nov ě zařazení odchozí  počet žáků 
 na začátku roku  zač. 

roku 
během 
roku 

 na konci roku  

2. 2 5 1 0 8 
3. 7 1 1 0 9 

4.A  8 1 0 0 9 
4.B 3 6 0 1 8 
5.A 9 0 1 0 10 
5.B 6 3 1 0 10 
6.A 8 1 1 0 10 
6.B 9 0 0 0 9 
7.A 9 1 1 0 11 
7.B 9 2 0 1 10 
8.A 11 1 0 0 12 
8.B 12 0 0 0 12 
9.A 11 0 1 1 11 
9.B 12 0 0 0 12 

celk em 116 22 6 4 141 

 
 

Dne 6. května 2004 se uskutečnil první zápis v historii školy. Do přípravného stupně 
pomocné školy byl zapsán David Homr 
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e) přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Tabulka: údaje k 30. 6. 2004 

Školní rok 2003/2004 
        

třída výchovná opat ření 
  počet žáků pochvala TU pochvala ŘŠ důtka TU důtka ŘŠ 2. stupe ň 3. stupe ň 

2. 8 0 2 1 1 0 0 
3. 9 5 0 0 0 0 0 

4.A 9 0 0 2 3 0 0 
4.B 8 0 0 5 3 0 0 
5.A 10 0 3 3 0 0 0 
5.B 10 0 3 4 2 2 0 
6.A 10 0 0 0 5 1 0 
6.B 9 0 0 3 1 0 0 
7.A 11 0 0 3 2 4 0 
7.B 10 0 0 6 5 1 0 
8.A 12 0 0 0 0 5 0 
8.B 12 0 0 1 4 4 3 
9.A 11 0 0 0 1 9 0 
9.B 12 0 12 0 0 0 0 

celkem  141 5 20 28 27 26 3 
 
 

Třída ro čník chlapci  dívky celkem 
prosp ěl s 
pochvalou prosp ěl neprosp ěl 

PT 1  5 0 5 0 5 0 
PT 2  1 5 6 0 6 0 
PT 3  2 4 6 0 6 0 

II. 
1. 1 2 3 0 2 1 
2. 4 1 5 0 5 0 

III. 3. 5 4 9 0 8 1 
IV. A 4. 4 5 9 0 9 0 
IV. B 4. 3 5 8 0 8 0 
V. A 5. 6 4 10 0 10 0 
V. B 5. 7 3 10 0 10 0 
VI. A 6. 6 4 10 0 10 0 
VI. B 6. 7 2 9 0 9 0 
VII. A 7. 9 2 10 0 10 1 
VII. B 7. 8 2 10 3 7 0 
VIII. A 8. 5 7 12 3 9 0 
VIII. B 8. 5 7 12 3 9 0 
IX. A 9. 6 5 11 0 11 0 
IX. B 9. 5 7 12 5 7 0 

17 tříd  89 69 158 14 141 3 
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Přehled zařazení vycházejících žáků 
 

Pomocná škola 
Vycházející žáci Počet Zařazení 

  ÚSP Praktická škola Jiné 
 1 1 0 0 

 
Zvláštní škola 

Vycházející žáci Počet OU Přihláška do OU nepodána 
  přijato  nepřijato   

 25 20 2 3 
 
 
 

f) údaje o výsledcích inspekce ČŠI 
Ve školním roce 2003/2004 proběhla ve dnech 10. – 13. května 2004  na Zvláštní 

škole v Českém Krumlově inspekce ČŠI. 
Závěr: 

Personální podmínky ve zvláštní škole umožňují v plném rozsahu naplňovat zvolený 
vzdělávací program, jenž je určen žákům daného typu školy. Chybějící odborná a 
pedagogická způsobilost části vyučujících nemá výrazně negativní vliv na kvalitu výuky. 
Metodické orgány nejsou ve škole zavedeny, učitelé si  předávají poznatky metodického 
charakteru pouze neformálně, zúčastňují se vzdělávacích akcí. 

Prostorové podmínky jsou dobré. Škola využívá kmenových a odborných učeben. 
V kmenových učebnách není vytvořen prostor pro relaxační činnosti. Odborné učebny, kromě 
cvičné kuchyňky, jsou prostorné a vybavené vhodným nářadím a nástroji. Žáci pracují 
s učebnicemi a pracovními sešity efektivně, s menší efektivitou jsou naopak některými 
vyučujícími využívány dostupné, zejména názorné a kompenzační pomůcky. Kabinetní sbírky 
obsahují především starší, ale stále využitelné pomůcky. Škola doplňuje tyto sbírky o nové, 
moderní pomůcky postupně, dle finančních možností. Zatím je ve škole nedostatek pomůcek 
pro reedukaci a kompenzaci vývojových poruch učení. 

Průběh a výsledky vzdělání a výchovy ve sledovaných předmětech mají celkově 
dobrou úroveň, v pracovním vyučování velmi dobrou úroveň. Vyučující uplatňují individuální 
přístup k žákům pouze v omezené míře, ve třídách však vytvářejí pohodovou atmosféru bez 
psychické zátěže žáků. Žáci jsou motivováni hlavně pozitivním hodnocením. Menší pozornost 
je věnována hodnocení třídy i jednotlivců po probrání jednotlivých témat nebo po ukončení 
úseků vyučovacích hodin a tím je snížena možnost žáků vytvářet si zpětnou vazbu k úrovni 
zvládnutí požadovaných vědomostí, dovedností a návyků. 

Od poslední inspekce, zaměřené na výchovně-vzdělávací proces, která se ve škole 
konala v lednu 2000, došlo k výrazným personálním změnám. Do funkce nastoupila nová 
ředitelka školy a její zástupkyně, průběžně dochází k obměně ve složení pedagogického 
sboru. K pozitivním změnám došlo především ve vedení ekonomické a personální agendy a 
v oblasti plánování. V oblasti materiálně technické byla vybudována učebna výpočetní 
techniky. Pomůckové vybavení provázejí dále nedostatky (pomůcky pro žáky s SPU). 
K výrazným změnám nedošlo v kvalitě výuky sledovaných předmětů. Počet žáků 
docházejících do zvláštní školy je stabilizovaný. 

K obsahu inspekční zprávy podala dne 24. 6. ředitelka školy připomínky, ve kterých 
vysvětluje některé body této zprávy. Nesouhlasí s letošním závěrem ČŠI, podle kterého 
průběh a výsledky vzdělání a výchovy ve sledovaných předmětech (český jazyk, matematika, 
přírodopis, vlastivěda, pracovní vyučování) mají celkově dobrou úroveň, v pracovním 
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vyučování velmi dobrou úroveň. Pokud podle inspekční zprávy ze dne 9. června 2004 nedošlo 
v kvalitě výuky sledovaných předmětů k výrazným změnám, mělo by být podle jejího názoru  
hodnocení výsledků vzdělání a výchovy stejné jako při poslední inspekci v roce 2000, tj. 
velmi dobré. 
 
 

g) údaje o mimoškolních aktivitách  
Od 2. pololetí školního roku 2002/2003 je Zvláštní škola členem ŠSK a Českého svazu 
mentálně postižených sportovců. 
 
Pracovní vyučování: 

- účast na celostátní výstavě Vzdělání a řemeslo 1. – 3. 10. 2003 
 
Výtvarná výchova:  

Soutěže: 
soutěž počet prací umístění 
V Evropě jsme všude doma 14 1. místo 
Japonsko 3  
Lidická růže 14 1 medaile 

11 čestných uznání 
DDM Č. Krumlov - čerti 7 1. a 2. místo 
Malujeme po síti 12 2 ceny 
Evropa ve škole 12 2. místo v krajském kole 

3. místo v krajském kole 
Cena rady Evropy 

Socrates 8 1 práce v kalendáři 
SOCRATES 

Evropa ve škole 12 2. a 3. místo v krajském kole, 
Cena Rady Evropy 
v celostátním kole 

Výtvarná soutěž Borovany 2 2. místo 
 
Výstavy: 

- Vzdělání a řemeslo České Budějovice 
- výstava v Hauzenbergu – pro Město Český Krumlov zapůjčeny 2 keramické práce 

Ostatní: 
- návrh na novoročenku pro Městský úřad v Českém Krumlově 

 
Tělesná výchova:  

- turnaj ZŠ v kopané 1. 10. 2003 – Chvalčiny – 8. místo 
- turnaj ZŠ v basketbalu 3. 3. 2004 – Větřní – 6. místo 
- účast na krajském kole v plavání 24. 3. ( 5 prvních, 1 druhé a 3 třetí místa) 
- oblastní kolo v plavání 29. 3. 2004 – Tábor – 5 prvních, 3 druhá, 3 třetí místa 
- oblastní kolo v sálové kopané 30. 3. 2004 - České Budějovice – 3. místo 
- účast na krajském kole v přespolním běhu 28. 4. 2004 – České Budějovice – 2 první 

místa 
- mistrovství republiky v plavání mentálně postižených dětí 30. 4. a 1. 5. 2004 – Liberec 

– 2 druhá a 2 třetí místa  
- účast na 25. olympiádě ZŠ 10. 5. 2004 – Český Krumlov  
- účast na 42. olympiádě mládeže v atletice 11. – 12. 5. 2004 – Český Krumlov 
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- pořádání okresního kola SHM dne 18. 5. 2004 
- účast ve čtyřboji ZŠ 19. 5. 2004 – Český Krumlov 
- účast na krajském kole SHM ve Strakonicích dne 25. května 2004 

 
 
Hudební výchova: 

- účast v pěvecké soutěži speciálních škol Konvalinka – 6 žáků 
 
Protidrogová prevence: 

- tři školení metodika prevence 
- podány  2 projekty na prevenci sociálně patologických jevů na Městský úřad 

v Českém Krumlově 
- prevence prováděna v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. 
- 29. 9. 2003 pořad Žirafa nebafá pro 1. stupeň 
- besedy žáků 8. a 9. tříd s vedoucím oddělení Psychiatrické léčebny Červený Dvůr 

PhDr. Vlnieškou 11. 12. 2003 -  téma drogy 
- dotazník pro žáky školy zaměřený na drogy, šikanu, aktivity pro mládež v lednu 2004 

– Mgr. Marek Nerud z Městského úřadu v Českém Krumlově 
- Černý seminář o drogách pro 7. třídy 6. 2. 2004  – metodik prevence ZŠ Za Nádražím 

Zdeněk Pilař 
- protidrogová prevence – beseda žáků 7. tříd s Mgr. Pilařem, preventistou ZŠ Za 

Nádražím 
 
Nepovinné předměty: 

- pohybová výchova 1. stupeň I 
- pohybová výchova 1. stupeň II 
- německý jazyk 
- aerobik 
- plavání 1. stupeň 
- plavání 2. stupeň 
- náboženství 

 
Předmětové akce a vzdělávací aktivity:  

- návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 
- návštěva OU v Černovicích a v Soběslavi 17. 12. 2003 
- besedy žáků 9. tříd s pracovníky OU Lišov, Chlum u Třeboně, Trhových Svinů 

  
Environmentální výchova: 

- účast jednotlivých tříd na Ekofilmu v Českém Krumlově 
- ochrana životního prostředí – exkurze Šípek 28. 5. 2004 – 5.B, 9.B 

 
Besedy a přednášky:  

- beseda žáků 8. a 9. tříd  4. 12. 2004  s příslušníky  Policie 
- beseda žáků 7. tříd 4. 5. 2004 se zástupcem městské policie – téma šikana, trestní 

právo 
- beseda žáků 8. tříd 17. 5. 2004 se zástupcem městské policie – téma šikana, trestní 

právo, kouření, alkohol 
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Divadelní představení: 
- v 1. pololetí se 6 představení zúčastnilo 26 tříd 
- ve 2. pololetí se 7 představení zúčastnilo 29 tříd 

 
Výchovné koncerty: 

- v 1. pololetí se 1 koncertu zúčastnila 1 třída 
- ve 2. pololetí se 2 koncertů zúčastnily 3 třídy 

 
Filmová představení: 

- v 1. pololetí se 1 představení zúčastnilo 8 tříd 
- ve 2. pololetí se 3 představení zúčastnilo 11 tříd 
 

 
Exkurze: 

- čistírna odpadních vod v Českém Krumlově 21. 5. 2004 – třída 9.B 
- Hasičský záchranný sbor – 14. 11. 2003 – 6. třídy 
 

Školní výlety:  
- pomocné třídy ZOO Hluboká – 23. 6. 
- 1. stupeň Horní Planá – 9. 6.  
- 6. a 7. třídy Třeboň a Terčino údolí – 15. 6.  
- 8. a 9. třídy Jindřichův Hradec – 16. 6.  

 
 
Okresní kolo SHM: 18. 5. 2004 – pořádající škola 
Krajské kolo SHM: 25. 5. 2004 – účast 2 žáků školy 
 
Oslavy Mezinárodního dne dětí: 2. 6. 2004 

Vzhledem k nepříznivému počasí se neuskutečnila plánovaná sportovní olympiáda 
pomocných tříd a 1. stupně ani turnaje ve fotbalu a vybíjené 2. stupně.  

  
Ozdravného pobytu dětí pořádaného Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí ve dnech 15. – 28. 8. 2004 v Olešníku se zúčastnily 4 děti z pomocné třídy a 1 paní 
učitelka. 
 
 
 

h) údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ( § 18, odst. 2 ) 
 
 Ve školním roce 2003/2004 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací. 
 
 

i) Výhled ZvŠ  
 
 K 28. 7. 2004 byl školní areál bezúplatně převeden do vlastnictví Jihočeského kraje. 
Školní zahrada zůstala majetkem Města Český Krumlov, zvláštní škola ji má v dlouhodobém 
nájmu. 
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 Odhadované opravy školního areálu činí cca 18 milionů korun. V letošním roce bylo 
zadáno vypracování gastroprojektu školní kuchyně a vypracování stavebního a dispozičního 
projektu školní kuchyně. Cena vybavení, montáže, dopravy a zaškolení včetně DPH a 
poskytnuté slevy na vybavení je podle projektu 2 647 369,41 Kč.  
 O prázdninách bylo provedeno výběrové řízení na opravu střechy čp. 19 dvorní část. 
Cena opravy a zateplení činí podle odhadu cca 431 000 Kč. 

V příštích létech bude třeba provést celkovou opravu školy tak, aby vyhovovala 
platným vyhláškám. Do konce roku 2004 bude třeba uskutečnit výběrové řízení na 
vypracování stavebního projektu spojeného s e stavebním povolením tak, aby se s prvními 
opravami a úpravami začalo  v roce 2005 (školní kuchyně). 
 Školní kabinety bude třeba dovybavit novými moderními pomůckami, přednostně pro 
žáky se specifickými poruchami učení. Bude třeba modernizovat vybavení školy nábytkem 
tak, aby odpovídalo hygienickým požadavkům. 
 Velmi důležitým úkolem pro příští léta bude dobudovat mladší a aprobovaný kolektiv 
pedagogických pracovníků. Vedení školy bude i nadále umožňovat dálkové studium speciální 
pedagogiky, stejně jako vysokoškolské pedagogické studium pracovníků se středoškolským 
vzděláním. Všem pedagogickým pracovníkům bude umožněno absolvování dalších školení 
v rámci SIPVZ a DVPP s ohledem na finanční možnosti školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Český Krumlov 1. 9. 2004           Mgr. Blanka Thonová 
        ředitelka ZvŠ Český Krumlov 
 
 
 
 
 
Příloha: Zápis o projednání zprávy na poradě pracovníků školy 
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 Zápis z porady  
pracovníků školy k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2003/2004 

 
 
 
 

 Dne 1. 9. 2004 se konala porada pracovníků školy k projednání výroční zprávy 
o činnosti školy za školní rok 2003/2004. Tuto zprávu porada pracovníků přijala bez 
připomínek. 
 
 
 
 
 
 
 
Přítomni: 
B. Thonová, L. Máčová, A. Bártová, A. Bednářová, J. Caisová, Z. Danielisová, A. Fořtová, 
J. Frei, J. Hálová, E. Hajerová, V. Havlová, V. Jakeš, A. Jankovská, J. Jedličková, J. Kopal, 
M. Kopalová, A. Kubová, A. Liška, R. Máčová, E. Mitrová, J. Sovadinová, L. Štrbková, 
P. Tomčík, I. Zaumúllerová, L. Kitzbergerová, M. Nováková, A. Marešková, L. Maurer, 
V. Hronková 
 
Omluvena: 
D. Jůdlová 
 
 
 
 
V Českém Krumlově dne 1. 9. 2004 
 
 
      Zapsala: Blanka Thonová, ředitelka 
 
      Zápis ověřily: Alena Kubová 
        Jaroslava Sovadinová 


