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Výro ční zpráva o činnosti školy 
ZA ŠKOLNÍ ROK  

2006/2007 
 

dle § 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel 

 

Název:  Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 
Identifikátor za řízení:  600 022 307 
IČ:  60 084 324 
Adresa:  Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov 
Telefon:  380 711 626, 380 715 090 
Fax:  380 715 091 
E-mail:  info@zskrumlov.cz   
Internetová stránka:  www.zskrumlov.cz  
Zřizovatel:  Jiho český kraj 
Právní forma:  p říspěvková organizace 
Ředitelka školy:  Mgr. Blanka Thonová 
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a) základní údaje o škole 
Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 
Identifikátor zařízení: 600 022 307 
IČ: 60 084 324 
Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov 
Telefon: 380 711 626, 380 715 090 
Fax: 380 715 091 
E-mail: info@zskrumlov.cz  
Internetová stránka: www.zskrumlov.cz 
Zřizovatel: Jihočeský kraj 
 U Zimního stadionu 1952/2 
 370 76 České Budějovice 
 IČ: 70 890 650 
Právní forma: příspěvková organizace 
Ředitelka školy: Mgr. Blanka Thonová 
 

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 je zřízena jako příspěvková 
organizace s právní subjektivitou. Podle dodatku č. 4 zřizovací listiny ze dne 
13. 9. 2005 se s platností od 1. 1. 2006 změnil název Zvláštní škola, Český Krumlov, 
Kaplická 151 na Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Organizace vykonává 
činnost základní školy praktické, základní školy speciální, školní družiny a školní 
jídelny. Základní škola praktická má kapacitu 145 žáků, základní škola speciální 25 
žáků, školní družina 36 žáků, u školní jídelny se kapacita neuvádí. Zřizovatelem školy 
je Jihočeský kraj, právní forma: kraj, IČO 70 890 650, adresa U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice. 

Ke dni 30. 9. 2006 navštěvovalo Základní školu celkem 122 žáků ve 12 třídách 
základní školy praktické a 18 žáků ve 3 třídách základní školy speciální. Ve 
2 odděleních školní družiny bylo zapsáno celkem 24 žáků. 

Z celkového počtu 122 žáků základní školy praktické byli 4 žáci se souběžným 
postižením více vadami na 2. stupni školy. V základní škole speciální byli 4 žáci se 
souběžným postižením více vadami a 2 žáci s lékařskou diagnózou autismus. Ve 
školní jídelně bylo zapsáno 115 žáků a 25 zaměstnanců školy.  

Školu navštěvují především žáci z Českého Krumlova a jeho okolí (Větřní, 
Práčov, Chvalšiny, Velešín, Kájov, Křemže). Pro některé sociálně slabé rodiny 
s větším počtem dětí je denní dojíždění finančně náročné. 

Školu tvoří uzavřený areál s budovami čp. 19 a čp. 151, se školním dvorem a 
hřištěm. Areál základní školy je od 28. 7. 2004 ve vlastnictví Jihočeského kraje. Škola 
má v užívání školní zahradu se skleníkem a s altánem, který je zároveň i skladem 
nářadí (majetek města Český Krumlov). Škola má celkem 24 učeben, mezi které 
patří dřevodílna, kovodílna, cvičná kuchyňka, keramická dílna a dvě pracovny dívek. 
V souvislosti s poklesem o 1 třídu od školního roku 2005/2006 byla 1 uvolněná třída 
změněna na učebnu hudební výchovy a od školního roku 2006/2007 další třída na 
odbornou učebnu fyziky, chemie, přírodopisu a výtvarné výchovy. 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 místnost, která 
je využívána jako školní družina (druhé oddělení školní družiny působí ve třídě). Ve 
škole funguje žákovská a učitelská knihovna. Nové i starší tituly jsou pravidelně 
využívány při výuce, řadu knih si žáci půjčují domů. Od září 2006 byla místnost 
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určená k promítání videa a poslouchání televize přeměněna na kabinet 2. stupně. 
Místnost, ve které byla dříve umístěna kopírka, se změnila na kabinet 1. stupně. 

Majetek školy je evidován podle pokynů pro příspěvkové organizace zřizované 
Jihočeským krajem ve 22 inventárních seznamech. Pro nedostatečný počet kabinetů 
jsou nadále 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 neodpovídala hygienickým předpisům, ve školním roce 2005/2006 došlo 
k její modernizaci. 

V roce 2005 došlo ke sloučení budovy čp. 151 a čp. 19 uliční pod čp. 151, 
budova čp. 19 dvorní se nadále uvádí jako čp. 19.  

V každé školní budově byla samostatná plynová kotelna. Kotelna v čp. 151 se 
ve  školním roce 2005/2006 modernizovala. Došlo k napojení budovy čp. 19, ve které 
se zrušila stávající 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. V budově čp. 151 je byt 
školníka. 

Vybavení školy nábytkem vyhovuje hygienickým předpisům. Byly vyměněny 
všechny židle a lavice ve třídách za výškově stavitelné. Ve školní jídelně došlo 
k výměně poškozených židlí, ve třídách se postupně vyměňují skříně a katedry. Je 
zapotřebí postupně obnovit i ostatní vybavení školy – nábytek v kancelářích, skříně a 
učitelské židle. Vybavení audiovizuální technikou je na dobré úrovni, každý rok se 
nakupují nové moderní pomůcky a v rámci možností se modernizuje i technické 
vybavení. Ve škole se zvyšuje počet pomůcek pro reedukaci a kompenzaci 
vývojových poruch učení. Učebna výpočetní techniky byla do června 2007 postupně 
vybavena 28 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. Škola 
přešla v roce 2004 na přímé bankovnictví. Veškerý styk s OSSZ a zdravotními 
pojišťovnami je uskutečňován elektronicky. Statistické a účetní výkazy jsou odesílány 
také v elektronické podobě. V roce 2006 začala škola užívat ASP systému Vema. 

Obě školní budovy i přilehlý dvůr s hřištěm jsou ve špatném technickém stavu. 
Byly zde prováděny pouze nejnutnější opravy a údržbářské práce. 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 čp. 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 107/2001 Sb., a 108/2001 Sb., ve výši 1 000 000 Kč. Z těchto 
prostředků byla uhrazena oprava střechy čp. 19 dvorní, gastroprojekt školní jídelny a 
projekty stavebních úprav čp. 151, čp. 19 dvorní a čp. 19 uliční. Zbývající částka byla 
použita na rekonstrukci školní kuchyně. 

Rozhodnutím Rady kraje byla škole přidělena finanční částka 6 113 107 Kč na 
rekonstrukci školní kuchyně a částka 1 659 452 Kč na modernizaci kotelny, která 
byla v havarijním stavu. 

Od 1. září 2006 školní jídelna dodává obědy do Střední odborné školy 
zdravotnické a SOU, Tavírna 342, Český Krumlov, do Střední uměleckoprůmyslové 
školy sv. Anežky České, Tavírna 109, Český Krumlov a do Domu dětí a mládeže, 
Linecká 67, Český Krumlov. 
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V červnu 2007 byla opravena  za 660 668 Kč opěrná zeď, která byla 
v havarijním stavu. 

Škola neodpovídá nárokům předepsaným vyhláškou č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých. Uvedení obou budov do odpovídajícího stavu lze 
řešit pouze investicí. Odhadovaná částka na celkovou opravu školních budova na 
jejich uvedení do souladu s předpisy činí cca 26 milionů korun. 

Rada Jihočeského kraje zřídila dne 26. 7. 2005 školskou radu ke dni 
1. 9. 2005 usnesením č. 731/2005/RK se stanoveným počtem členů 3. Školská rada 
se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. 

b) přehled u čebních plán ů se schvalovacími doložkami MŠMT 

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. 

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. 

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy – schváleno MŠMT ČR 
pod č.j. 15 988/2003-24 jako učební dokument ve smyslu § 39 odst. 1 zákona 
č. 29/1984 Sb., s platností od 1. 9. 2003. 

Ve školním roce 2006/2007 byl vytvořen ŠVP pro základní vzdělávání 
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním poškozením. ŠVP byl projednán 
radou školy 25. června 2007. Výuka podle tohoto ŠVP začne v 1. a 6. ročníku od 
1. září 2007. 
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c) přehled pracovník ů školy 

jméno funkce VŠ, aprobace Sppg kurzy prac. pom ěr 
Blanka Thonová ředitelka M, Z, Spd ano   na dobu neurčitou 
Ludmila Máčová zást. řed. NŠ ano log. na dobu neurčitou 
            
Bártová Alena učitelka spec. ped.     na dobu neurčitou 
Bílková Václava učitelka ČJ, Fr., Angl. studující   na dobu neurčitou 

Danielisová Zuzana učitelka 
uč. všeov. vzd. 

předm., ped., TV studující   na dobu neurčitou 
Fořtová Aranka učitelka studující ano   na dobu neurčitou 
Floriánová Olga učitelka NŠ     na dobu určitou 
Frei Jiří učitel Ch, Poz. ano   na dobu neurčitou 
Hájek Ivan učitel spec. ped. ano   na dobu neurčitou 
Hálová Jaroslava učitelka   ano aut. na dobu určitou 
Havlová Veronika učitelka učitelství pro ŠMVZP     na dobu neurčitou 
Jankovská Alena učitelka ČJ, VV ano log. na dobu neurčitou 

Jedličková Jana učitelka 
uč. pro speciální 

školy     na dobu neurčitou 
Kašáková Eva učitelka ČJ, Fr.     na dobu určitou 

Kopal Jiří učitel 
uč. pro speciální 

školy     na dobu neurčitou 
Kopalová Marta učitelka   ano   na dobu neurčitou 
Kubová Alena učitelka NŠ - VV  ano   na dobu neurčitou 
Máčová Radomila učitelka studující ano log.,aut. na dobu neurčitou 
Mitrová Eva učitelka speciální pedagogika ano   na dobu neurčitou 
Sovadinová 
Jaroslava učitelka M, VV ano log. na dobu určitou 
Štrbková Lenka učitelka ZT, M studující   na dobu neurčitou 
Tomčík Petr učitel NŠ, VV studující   na dobu neurčitou 

Urban David učitel RJ, VV     
zástup za p. uč. 

Bílkovou 
Vochozka Roman učitel M, Z     na dobu určitou 
            
Caisová Jindřiška vychovatelka   ano   na dobu neurčitou 
Zaumüllerová Iva vychovatelka   ano   na dobu neurčitou 
Králová Eliška DiS. asistentka VOŠ     na dobu určitou 
      
Kitzbergerová ekonomka SEŠ     na dobu neurčitou 
Nováková Marie ved. ŠJ vyučena     na dobu neurčitou 
Nováková Marie prac. v prov. vyučena     na dobu neurčitou 

Marešková Anna kuchařka vyučena     
 na dobu 
neurčitou 

Kalužová Alena kuchařka vyučena     na dobu neurčitou 
            
Maurer Libor školník vyučen     na dobu neurčitou 
Hronková Vlasta uklízečka       na dobu neurčitou 
Maurerová Lenka uklízečka vyučena     na dobu neurčitou 
            
      
zástupy      
Sochorová Jana učitelka vychovatelství     na dobu určitou 
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Celkový počet pracovníků k 31. 12. 2006 – 31,060, přepočtených 30,699. 
Celkový počet pracovníků k 30. 6. 2007 – 32,707, přepočtených 31,665. 
 

K 1. září 2006 nastoupila v souvislosti s navýšením počtu vařených obědů do 
pracovního poměru kuchařka Alena Kalužová. Dlouhodobě nepřítomné pedagogy 
zastupovala Mgr. Jana Sochorová.  

Dvě učitelky čerpají rodičovskou dovolenou, během srpna další paní učitelka 
odešla na mateřskou dovolenou. 
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d) údaje o p řijímacím řízení a o zařazování d ětí 
 
Tabulka k 29. 6. 2007      
       

Základní škola 
speciální 

počet žáků na 
začátku roku 

postupující z 
nižšího 
ročníku 

nov ě zařazení odchozí  počet žáků 
na konci 

roku   zač. roku 
během 
roku   

III.S 5 5 5 0 0 5 
IV.S 6 6 6 1 0 7 
V.S 7 7 0 1 1 7 

celkem 18 18 11 2 1 19 
       
Základní škola 

praktická 
počet žáků na 
začátku roku 

postupující z 
nižšího 
ročníku 

nov ě zařazení odchozí  počet žáků 
na konci 

roku   zač. roku 
během 
roku   

II. (1., 2.) 7 6 1 3 3 7 
III. 10 9 1 1 0 11 
IV. 9 9 0 3 0 12 
V. 10 9 0 3 2 11 

VI. (5., 6.) 10 10 0 5 4 11 
VII.A 11 10 1 0 1 10 
VII.B 11 11 0 0 1 10 

VII.C (7., 8.) 10 10 0 0 0 10 
VIII.A 10 10 0 0 1 9 
VIII.B 10 10 0 0 0 10 
IX.A 12 10 2 0 0 12 
IX.B 12 12 0 2 0 13 

celkem 122 116 5 17 12 126 

 
 

Dne 13. února 2007 se uskutečnil zápis do 1. třídy, k němuž se však žádný 
žák nedostavil. 
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e) údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů 
 
Tabulka: údaje k 29. 6. 2007       

         
Základní škola speciální       
třída výchovná opatření 

  
počet 
žáků 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 3.stupeň 

III.S 5 0 0 0 0 0 0 0 
IV.S 7 2 0 0 0 0 0 0 
V.S 7 2 0 2 0 0 0 0 

celkem 19 4 0 2 0 0 0 0 
         

Základní škola praktická       
třída výchovná opatření 

  
počet 
žáků 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 3.stupeň 

II. 7 1 0 1 2 0 0 0 
III. 11 0 2 2 3 1 0 0 
IV. 12 5 0 3 2 0 0 0 
V. 11 2 0 0 0 1 2 0 
VI. 11 1 0 0 2 0 0 0 

VII.A 10 0 0 0 2 0 1 1 
VII.B 10 0 0 0 1 2 1 0 
VII.C 10 0 0 0 1 0 2 1 
VIII.A 9 0 0 0 0 1 2 2 
VIII.B 10 0 0 2 4 4 7 0 
IX.A 12 0 0 0 0 0 6 1 
IX.B 13 0 1 0 0 0 3 1 

celkem 126 9 3 8 17 9 24 6 
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Tabulka: údaje k 29. 6. 2007      
        

Základní škola speciální      

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl s  

vyznamenáním prospěl neprospěl 

ZvŠ2.,R2, 
ZvŠ6.,R6. III.S 5 0 5 0 5 0 

8.,9. IV.S 2 5 7 0 3 4 
5.,7.,8.,10. V.S 4 3 7 0 7 0 

celkem 3 11 8 19 0 15 4 
        

Základní škola praktická      

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl s 

vyznamenáním prospěl neprospěl 

1., 2. II. 5 2 7 3 4 0 
3. III. 4 7 11 5 4 2 
4. IV. 4 8 12 7 5 0 
5. V. 6 5 11 3 8 0 

5., 6. VI. 6 5 11 2 9 0 
7.  VII.A 4 6 10 2 8 0 
7. VII.B 2 8 10 1 8 1 

7., 8. VII.C 7 3 10 0 10 0 
8. VIII.A 6 3 9 2 7 0 
8. VIII.B 8 2 10 2 8 0 
9. IX.A 9 3 12 1 9 2 
9. IX.B 10 3 13 0 13 0 

celkem 12 71 55 126 28 93 5 
        

2 žáci II. třídy  ve Velké Británii, nedostavili se ke zkouškám.   
2 žáci VII. třídy  ve Velké Británii, nedostavili se ke zkouškám.   
1 žák VII.C přesídlil do Rakouska, nedostavil se ke zkouškám.   

 
 
 
 
 

Přehled vycházejících žák ů 2006/2007 
 

Základní škola speciální 

Počet 
  

Zařazení 
ÚSP Praktická škola Jiné 

1 0 0 1 
 
 
 

Základní škola praktická 

počet OU SOU jiné 

  přijato  nepřijato p řijato  nepřijato 

přihláška 
nepodána, 

prac. pom ěr 

neúčast na 
přij. řízení, 

prac. pom ěr 
rekvalifika ční kurz 
pracovního ú řadu  

29 11 0 11 0 7 0 0 
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 f) údaje o dalším vzd ělání pedagogických pracovník ů 

Na škole pracují následující metodické orgány: 
• metodické sdružení 1. stupně 
• metodické sdružení 2. stupně 
• předmětová komise TV 
• předmětová komise PV 
• metodické sdružení základní školy speciální 

Novým učitelům byla metodická pomoc zabezpečena prostřednictvím 
uvádějících učitelů. 

DVPP: počet účastníků za 1. pololetí – 31, z toho VOKS Praha 2, 1 akce na 
zakázku (Rozvoj ŠVP) 22, za 2. pololetí – 6.  

• Brána jazyků – 3  
• Jazyky hrou – 3 
• FPDV 2 školení ředitel a 1 školení zástupce ředitele. 

15 pedagogů se zúčastnilo dvoudenního kurzu Prevence stresu a pracovního 
vyhoření pro učitele v Sezimově Ústí.  

 
Zájem pedagogů o akce DVPP byl velký, bohužel je velmi finančně náročné 

hradit akce jednotlivým pedagogům, proto bude škola upřednostňovat akce na 
zakázku, kterých se účastní všichni pedagogové.  

SIPVZ: Z 27 pedagogických pracovníků včetně zastupujících a čerpajících 
rodičovskou dovolenou mělo k 30. 6. 2007 27 pracovníků osvědčení kategorie Z, 
5 osvědčení kategorie P0, 1 osvědčení v kategorii volitelných modulů. 9 učitelů 
získalo certifikát o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných 
pravidly Školení poučených uživatelů v rámci SIPVZ.  

Praxe:  Ve školním roce 2006/2007 uzavřela škola smlouvu o spolupráci se 
zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a stala se 
tak klinickým pracovištěm této školy. Na škole v tomto školním roce vykonávala praxi 
1 pracovnice SOU Lišov, 1 studentka VOŠ Bílá vločka a 1 zástupce ředitele školy. 
3 studentům jsme umožnili získat podklady pro své diplomové práce. 
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g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve řejnosti 

Od 2. pololetí školního roku 2002/2003 je Základní škola praktická členem 
ŠSK a Českého svazu mentálně postižených sportovců. 

1. října 2004 začala na škole pracovat Žákovská rada, zvolená žáky 5. až 9. 
tříd. Schůzky s ředitelkou školy se konaly každé první pondělí v měsíci. 
Všechny třídy si vytvořily vlastní Řád třídy. 

1. Výtvarná výchova: 

• Soutěže a výstavy 

sout ěž počet 
prací 

umíst ění místo  
 

výstavy  

Den bez aut 23 L. Dumka 
J. Krejčík 
S. Kočová 

V. 
Chmelíková 

1. 
1. 
2. 
2. 

 

Můj domov 13 I. Horváthová 
B. 

Červeňáková 
M. 

Panušková- 

1. 
2. 
3. 

 

Toulky za zvěří 22    
Celosvětová výstava 

Japonsko 
6   Tokio, svět 

Pomáháme 
společně 

5 Ž. Danielová 
R. Cinová 
V. Kršková 

ocenění 
ocenění 
ocenění 

práce předány sponzorům 

Socrates  - - obrázek v kalendáři 
Lidice 2007 8 A. Danielová 

V. Kršková 
Š. Horváthová 
I. Horváthová 

4 
medaile 

 

Galerie Lidice, 
putovní výstava po 

Evropě 

výstava      
Vzdělání a řemeslo    České Budějovice 

Můj domov    knihovna Č. Krumlov 
Pomáháme 

společně 
   ADRA Praha 

Lidice 2007    Galerie Lidice, putovní 
mezinárodní výstava 

 

2. Pracovní vyu čování: 
• účast na celostátní výstavě Vzdělání a řemeslo 19.-21. 9. 2006 
• účast Mgr. Jankovské na semináře věnovaném arteterapii v Českém 

Těšíně  
• účast na projektu Sochy a děti – CPDM, 9 tříd 
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3. Tělesná výchova: 
• 7. 12. školní přebor v plavání 
• 14. 2. krajské kolo speciálních škol ve florbalu v TA, 1. místo, postup na 

mistrovství ČR 
• 21. 2. oblastní kolo ve florbalu (8. místo) 
• 26. 2. pořádání krajského kola speciálních škol v plavání (19 zlatých, 11 

stříbrných, 11 bronzových medailí) 
• 29. 3. mistrovství ČR speciálních škol ve florbalu – 2. místo 
• 3. 4. krajské kolo speciálních škol v malé kopané v CB – 3. místo 
• 19. 4. přespolní běh speciálních škol v CB (1., 2., 3. místo dívky, 

2. místo chlapci) 
• 27.-28. 4. mistrovství ČR speciálních škol v plavání (11 zlatých, 

2 stříbrné, 1 bronzová medaile) 
• 17. 5. pořádání okresního kola SHM (12 zlatých, 15 stříbrných, 13 

bronzových medailí v jednotlivcích, 3 zlaté, 4 stříbrné, 4 bronzové 
medaile ve čtyřboji) 

• 24. 5. krajské kolo SHM (1 zlatá, 3 stříbrné, 2 bronzové medaile 
v jednotlivcích, 1 zlatá, 2 bronzové medaile v družstvech), 1 žák postup 
do celostátního kola 

• 31. 5. Den dětí na písku - spolupráce s 1. Beach club women – 7 tříd  
ZŠS a 1. stupně ZŠP 

• 1. 6. Den dětí 2. stupně ZŠP na písku – spolupráce s 1. Beach club 
women – 8 tříd 2. stupně ZŠP 

• 7. 6. oblastní turnaj základních škol ve florbale (1. místo) 
• 12. 6. pořádání krajského kola speciálních škol v přehazované (2 druhá 

místa 
• 26. 6. Olympiáda ZŠS  a 1. stupně ZŠP  

4. Plavecký výcvik: 
• žáci 3. a 4. třídy (22 žáků) 

5. Lyžařský výcvik: 
• žáci 7. tříd – pro nedostatek sněhové pokrývky nebyl realizován 

6. Hudební výchova: 
• 16. 5. účast v pěvecké soutěži speciálních škol Konvalinka – 5 žáků 

7. Protidrogová prevence: 
• aktiv metodiků prevence 
• prevence prováděna v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 
 

8. Kroužky: 
• plavání  
• sportovní  
• práce s PC I 
• práce s PC II 
• německý jazyk 
• pěvecký 
• výtvarný 
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• aerobic 
• stolní tenis 
 

 

9. Předmětové akce a vzd ělávací aktivity: 
• návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo 
• návštěva SOU v Trhových Svinech 1. a 2. 11. 2006 
• beseda s vedením OU v Černovicích 9. 1. a  SOU Třeboň 17. 1.  
 

10. Environmentální výchova: 
• účast na Ekofilmu v Českém Krumlově – 13 tříd 
• výstava EKO-ŠÍPEK  Český Krumlov – 4 třídy 

11. Besedy a p řednášky: 
• cyklus besed a přednášek ve spolupráci s Městskou policií 
• trestní právo – 3 akce, 5 tříd 
• pracovní právo – 3 akce, 3 třídy 
• beseda Pozor na nebezpečí – 2 třídy 
• beseda o drogách – 1 třída 
• beseda o kouření – 3 třídy 
• beseda s pracovnicí Úřadu práce – 4 třídy 

12. Divadelní p ředstavení: 
• v 1. pololetí se 3 představení zúčastnilo 14 tříd 
• ve 2. pololetí se 2 představení zúčastnilo 10 tříd 

13. Výchovné koncerty: 
• V 1. pololetí se škola žádného koncertu nezúčastnila 
• ve 2. pololetí se 1 koncertu zúčastnilo 7 tříd 

14. Filmová p ředstavení: 
• v 1. pololetí se škola žádného představení nezúčastnila 
• ve 2. pololetí se škola žádného představení nezúčastnila 

15. Knihovna: 
• cyklus akcí pořádaných městskou knihovnou pro žáky naší školy – 

8 třídy, 7 akcí 

16. Dopravní výchova: 
• dopravní výchova – 1 akce ve spolupráci s DDM na dopravním hřišti, 

1 třída ZŠP 

17. Exkurze: 
• Prohlídka archeologického výzkumu  - 2 třídy 

18. Muzea, výstavy 
• Okresní muzeum – 6 tříd 
• Artcentrum Český Krumlov – 2 třídy 
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19. Školní výchovn ě vzdělávací akce: 
• 1 akce, 1 třída  ZŠS – ZOO Hluboká – 18. 6. 
• 1. stupeň ZŠP a 2 třídy ZŠS – 20. a 21. 6. Dívčí kámen. 
• 2. stupeň ZŠP – husitské slavnosti v Táboře – 29. 5. 

20. Vlastní akce: 
• čtenářská soutěž žáků 8. a 9. tříd – 26. 6. – 4 třídy 
• čtenářská soutěž žáků 6. a 7. tříd – 26. 6. – 4 třídy 
• školní přebor v plavání 7. 12. – 9 tříd 
• okresní kolo SHM 17. 5. 2007  
• krajské kolo v plavání 26. 2. 
• krajské kolo v přehazované 12. 6. 
• projekt Zůstaň s námi po škole ve škole 20.–21. 6., 16 žáků 5.–9. tříd, 

3 učitelé 
 

21. Různé: 
• proškolení všech pracovníků z PO 29. 8. a z BOZP 23. 1. 
• pásmo studentů SZŠ – 1 akce 21. 12. – 13 tříd 
• cvičná evakuace školy 3. 5. 2007 
• účast na ukázce činnosti HZS – 15 tříd 
• účast na oslavách 60. výročí osvobození v Boleticích – 10. 5., 6 tříd 
• oslavy Mezinárodního dne dětí: 31. 5. a 1. 6. Sportovní den na písku 

připravený 1. Beach club women pro žáky školy na beach kurtu 
v Českém Krumlově 

• účast na Bambiriádě v Českých Budějovicích – 3 třídy ZŠS 
• konzultace pracovníků autistické třídy v SPC Českých Budějovicích – 

3 akce 
• aktiv metodiků prevence základních škol – 1 pracovník 
• seminář Policie pro výchovné poradce – 1 pracovník 

22. Sponzo ři: 
Škola má tři stálé sponzory. Jeden pravidelně každý rok zajišťuje vlastním 

mikrobusem bezplatně přepravu žáků základní školy speciální na školní výchovně 
vzdělávací akci, většinou na Hlubokou. Druhý věnuje škole finanční dar, který je 
použit na účast žáků na soutěžích a besedách, na školní výchovně vzdělávací akce 
a exkurze a na nákup pomůcek do školní družiny. Díky tomuto sponzoru může být 
činnost školy rozmanitá a zároveň doplněna drobnými cenami pro žáky. Třetí 
sponzor každý rok daruje před Vánoci škole drobné sladkosti. V roce 2007 věnoval 
další sponzor škole pomůcky k výuce,  

23. Projekty: 
• podán 1 projekt na prevenci sociálně patologických jevů na Městský 

úřad v Českém Krumlově – 1 schválen a podpořen celkovou částkou 
46 000 Kč 

• podán 1 projekt v rámci Programu I na Krajský úřad v Českých 
Budějovicích na podporu práce s dětmi a mládeží – neschválen 

Celkem byla škole na projekty v roce 2007 přidělena částka 46 000 Kč. 
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24. Ostatní: 
• V úterý 19. prosince 2006 bylo uskutečněno setkání s bývalými 

pracovníky školy spojené s vystoupením pěveckého kroužku, 
s prohlídkou školy  

• 6. 11. 2006 proběhl ve škole studentem PF UK průzkum vnímání 
spravedlnosti žáky 8. tříd. Výsledky byly použity jako podklad pro vlastní 
hodnocení školy. 

• Ve čtvrtek 3. května 2007 proběhla cvičná evakuace školy. Během 
4 minut byla škola vyklizena a žáci shromážděni v nedalekém parku. Byl 
aktualizován požární evakuační plán. Na poradě byl proveden rozbor 
evakuace. 

• V rámci projektu Zůstaň s námi ve škole po škole si nejlepší žáci z 5. –
9. tříd vyzkoušeli pobyt v přírodě spojený s noční hrou. Na financování 
projektu se podílelo Město Český Krumlov a sponzor školy. 

• Pro žáky s vadami řeči funguje 1× měsíčně ve škole logopedická 
ambulance. Klinická logopedka odstraňuje vady řeči žáků, třídní učitelé 
a vyučující řečové výchovy s ní konzultují metody nápravy řeči. 

• Ozdravného pobytu dětí pořádaného Asociací rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí ve dnech 20.- 25. 8. 2007 na základně DDM v Novém 
Spolí se zúčastnilo 12 dětí ze základní školy speciální a 1 paní učitelka. 

h) údaje o výsledcích inspekce ČŠI 

Ve školním roce 2006/2007 proběhla dne 20. června 2007 na Základní škole, 
Český Krumlov, Kaplická 151 jednodenní inspekce ČŠI zaměřená na dodržování 
právních předpisů. ČŠI nebylo zjištěno porušení žádných předpisů. 

i) základní údaje o hospoda ření školy za rok 2006 

(vypracovala ekonomka školy Ludmila Kitzbergerová) 
 
Dotace, které nám byly přiděleny pro rok 2006, byly využity pro plynulý a rovnoměrný 
chod školy. Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny. 
 
Upravený hospodářský výsledek ve výši 16 293,41 Kč byl navržen v souladu 
s pokyny MŠMT jako příděl ve výši 6 000 Kč do fondu odměn a 10 293,41 Kč do 
rezervního fondu.  
Tento kladný hospodářský výsledek byl vytvořen vlastními příjmy (hlavně z pronájmů, 
vyúčtováním energií, kdy důsledným šetřením došlo k úsporám). 
 
Účelové prostředky na DVVP byly plně vyčerpány. V roce 2006 byly škole poskytnuty 
dotace na investice od zřizovatele na akce schválené z FRŠ ve výši 7 397 195 Kč. 
Jednalo se o akce rekonstrukce školní kuchyně a rekonstrukce kotelny.  
Rekonstrukcí školní kuchyně byly splněny předepsané hygienické požadavky, 
rekonstrukcí kotelny došlo k bezpečnému provozu kotelny, lepší účinností kotlů by 
mělo dojít i k úspoře plynu. Spolu s rekonstrukcí školní kuchyně i kotelny jsme 
provedli i opravu asfaltových ploch na nádvoří a vybudovali nový chodník ze 
zámkové dlažby podél budovy č. 151.  Na SIPVZ investice-LAN sítě byla přidělena 



 
- 16 - 

škole dotace ve výši 15 000 Kč. Vyčerpáno 14 750 Kč, vráceno 250 Kč, vlastní podíl 
činil 4 528 Kč.  
Na projekt SIPVZ – ICT ve výuce žáků na základní škole s programem zvláštní školy 
a pomocné školy evidenční číslo 1639P2006 byla přidělena dotace ve výši 105 000 
Kč, vlastní podíl 45 000 Kč. Částky byly plně vyčerpány a vyúčtovány dle 
stanovených podmínek.  
Na projekt HODINA byla škole přidělena finanční částka 32 880 Kč – splněny 
podmínky vyúčtování. 
Škola získala na projekt Okresní a krajské kolo v atletice 7 800 Kč a na projekt 
Krajské kolo v plavání 12 600 Kč. Od zřizovatele bylo přiděleno 19 000 Kč na 
pořádání krajského i okresního kola SHM.  
V rámci grantového programu Města Český Krumlov jsme obdrželi částku 47 000 Kč. 
Na projekt Zůstaň s námi po škole bylo přiděleno 33 000 Kč, na projekt Indiáni 
14 000 Kč s vlastní spoluúčastí 2 514 Kč. 
V roce 2006 jsme obdrželi peněžní dar ve výši 25 000 Kč. 
 
Peněžní fondy a jejich krytí  

• Fond odm ěn 
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2006 činil 76 204 Kč, čerpán nebyl. Finanční krytí 
nižší o 35 777,19 Kč, jednalo se o pohledávky za odebrané obědy ve výši 38 111 Kč, 
které byly uhrazené 9. a 10. 1. 2007.  

• Fond kulturních a sociálních pot řeb 
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb byl ke konci roku 103 033,42 Kč, krytí 
v plné výši. Čerpání fondu ve výši 178 328 Kč.  Na odměny při životních a pracovních 
výročích čerpáno 12 996 Kč, na dětskou rekreaci, tělovýchovu a sport 8 990 Kč, na 
rekreaci, rehabilitaci, kulturu pro zaměstnance 90 838 Kč, za vitaminy 6 093 Kč. 
Příspěvek na penzijní připojištění činil 11 800 Kč, příspěvek na akce pro důchodce 
1 471 Kč. Příspěvek na stravování čerpán ve výši 46 140 Kč. 

• Rezervní fond  
Zůstatek k 31. 12. 2006 činil 699 774,23 Kč, z toho RF 691 739,43 Kč, RF – 
sponzorské dary 8 034,80 Kč. Krytí v plné výši.  
RF – použit na úhradu neinvestičního zařízení školní kuchyně ve výši 691 308 Kč, 
odpisů ŠJ ve výši 15 832 Kč.  
RF – sponzorské dary použila škola na úhradu dopravy na vzdělávací akce a exkurze, 
na úhradu vstupného, odměn za soutěže, přednášek, výukového materiálu do družiny, 
výtvarného kroužku ve výši 28 188 Kč.  
Rezervní fond čerpán ve výši 735 328 Kč, do výnosů organizace převedena částka 
735 328 Kč. 

• Investi ční fond  
Zůstatek k 31. 12. 2006 činil 77 591 Kč, krytí fondu v plné výši.  
Dotace do fondu od zřizovatele 32 000 Kč, odpisy činily 33 832 Kč.  
IF byl čerpán ve výši 166 338 Kč na nákup kopírovacího stroje, doplatek LAN sítí a na 
nákup hasicích přístrojů pro zrekonstruovanou školní kuchyni. 
Na investice od zřizovatele na akce schválené z FRŠ poskytnuto 7 397 195 Kč, 
(rekonstrukce kotelny vč. projektové dokumentace 1 672 759 Kč, rekonstrukce školní 
kuchyně  5 566 540 Kč, chodník 157 896 Kč), tato dotace byla vyčerpána v poskytnuté  
výši 7 397 195 Kč  dle předložených faktur.    
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Doplňková činnost       
Základní škola Český Krumlov nemá žádnou doplňkovou činnost. 
 
 
Péče o spravovaný majetek  
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena inventarizační komisí 
k 31. 12. 2006. Evidence majetku je vedena podle platných předpisů. Všechny 
podklady inventarizace byly odeslány dle Pokynu k provedení inventarizací 
k 31. 12. 2005 v příspěvkových organizacích zřizovaných Jihočeským krajem. Nebyly 
zjištěny inventarizační rozdíly.  Hmotnou odpovědnost má vedoucí školní jídelny a 
ekonomka.  
Celkový stav majetku školy k 31. 12. 2006 je 62 009 541,64 Kč.  Z toho 
54 940 556 Kč je hodnota budov a pozemků. Hodnota budov oproti roku 2005 je 
vyšší z důvodu provedených rekonstrukcí (školní kuchyně, kotelna).  Ostatní majetek 
je spravován s největší hospodárností, k vyřazení majetku došlo pouze z důvodu 
nefunkčnosti, neopravitelnosti, nevyhovujícího z důvodu bezpečnosti práce. Byly již 
vyměněny lavice a židle za výškově stavitelné. Vyměněny byly i z větší části skříně 
ve třídách. Přírůstky majetku tvořilo hlavně zařízení do školní kuchyně, dále učební 
pomůcky, učebnice, knihy, počítače, notebooky, domácí kino, videokamera.  Pořídili 
jsme nutné provozní prostředky (hasící přístroje, vysavače, úklidové prostředky). 
  

Stav pohledávek a závazk ů 
Škola nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, ani nedobytné pohledávky. 
 
 
Soupis pohledávek k 31. 12. 2006 

 

Odběratelé                                                   (311)                                       34 897,00                 
Poskytnuté provozní zálohy (energie)         (314)                                     801 150,00   
Celkem pohledávky                                                                                836 047,00 
 
Soupis závazků k 31.12.2006: 
Dodavatelé (závazky do splatnosti)              (321)                                   251 783,30    
Zaměstnanci  (výplata v hotovosti)               (331)                                    101 351,00 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům  
(výplata bezhotovostní)                                 (333)                                   577 776,00  
Závazky ze soc.zabezpečení a zdravotního 
pojištění                                                         (336)                                   371 173,00 
Ostatní přímé daně                                       (342)                                   116 261,00 
Vypořádání přeplatků dotací                         (347)                                          250,00  
Jiné závazky                                                  (379)                                    15 714,00 
Celkem závazky                                                                                   1 434 308,30  

 

 
Závěr   
Přidělené dotace byly vyčerpány. Učební pomůcky byly opět obnovovány stejně jako 
učebnice, prostředky byly dostačující. Obnova vybavení tříd je také téměř ukončena. 
Velkou část z rozpočtu činí služby (revize, poštovné, údržba software, správa a 
podpora IC, telefony, atd.). Byla provedena rekonstrukce školní jídelny. Přidělením 
prostředků na rekonstrukci kotelny byl odstraněn její  havarijní stav. Zůstává špatný 
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stav celého ústředního topení v budově č. 151 a 19, vede k časté výměně radiátorů 
(značně zrezivělé radiátory, vytopené třídy). Ve velmi špatném až havarijním stavu 
zůstávají okna, kdy dochází k úniku tepla. V současné době máme staticky 
zajištěnou opěrnou zeď na par. č. 932 a 493. Její oprava je nezbytná v letošním roce. 
Školu ještě čeká celková rekonstrukce budovy č. 19  a č. 151 tak, aby byla splněna  
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.   
 

j) údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném p řístupu k informacím (§ 18, odst. 2) 

Ve školním roce 2006/2007 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí 
informací. 

j) Výhled školy  

K 28. 7. 2004 byl školní areál bezúplatně převeden do vlastnictví Jihočeského 
kraje. Školní zahrada zůstala majetkem Města Český Krumlov, Základní škola ji má 
v dlouhodobém nájmu. 

Odhadované opravy školního areálu činí cca 26 milionů korun. 
V dalších létech bude třeba provést celkovou opravu školy tak, aby 

vyhovovala platným vyhláškám. Škola má vypracovány všechny projekty na 
rekonstrukce včetně stavebních povolení. Nejdříve se bude muset opravit budova 
čp. 151, pak budova čp. 19, která je z hlediska hygienických předpisů zcela 
nevyhovující. Měl by být proveden energetický audit.  

Školní kabinety bude třeba průběžně dovybavovat novými moderními 
pomůckami, přednostně pro žáky se specifickými poruchami učení. Bude třeba 
modernizovat vybavení školy nábytkem. 

Celá škola se bude muset podle ICT plánu dovybavit počítači a další 
technikou. Nevýhodou školy je, že má dvě samostatné budovy a dodržení požadavků 
bude finančně velmi náročné. 

Prezentací na veřejnosti bude nutné přesvědčit rodiče i celou společnost 
o opodstatnění existence tohoto typu školy. I v příštích létech bude škola informovat 
o své činnosti v tisku i na nástěnce, která je umístěna v přízemí školy a viditelná 
z chodníku. Bude nutné prohloubit spolupráci s řediteli základních škol v Českém 
Krumlově a okolí, aby děti indikované pro zařazení do základní školy nastupovali 
včas do nižších ročníků, aby se předešlo problémům s výukou a výchovou při 
pozdním zařazení dětí. Nadále bude pokračovat spolupráce s PPP v Českém 
Krumlově a SPC v Českých Budějovicích, s OU a SOU v kraji, stejně jako s lékaři a 
odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví v Českém Krumlově. V budoucnosti 
bude nutné zajistit stálý počet žáků v základní škole praktické i speciální. 

Školská rada bude pracovat ve stejném složení jako v minulém školním roce, 
její požadavky a připomínky budou vzájemně projednány a podle možností  
realizovány. 

Nadále bude pracovat Žákovská rada, která projednává s ředitelkou školy 
požadavky žáků na chod školy a naopak. 
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Stejně jako v minulosti se bude škola snažit o finanční zabezpečení 
volnočasových aktivit žáků zajišťováním sponzorů, účastí na projektech 
vypisovaných Městem Český Krumlov i jinými subjekty. 

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. Na škole budou pracovat metodické orgány, které napomohou ke 
zkvalitnění výuky a výchovy žáků a pomohou pedagogům bez speciálně 
pedagogické kvalifikace v jejich náročné práci. 
 
V Českém Krumlově dne 9. září 2007 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Blanka Thonová 
ředitelka školy 
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Příloha: 
Zápis o projednání Výroční zprávy ve Školské radě Základní školy, Český 

Krumlov, Kaplická 151 
 


