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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 došlo ke změně názvu 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. 2007 navštěvovalo Základní školu celkem 104 žáků v 11 třídách 
základní školy praktické a 17 žáků ve 3 třídách základní školy speciální. Podle § 38 
plnilo docházku 5 žáků. Ve 2 odděleních školní družiny bylo zapsáno celkem 24 
žáků. 

Z celkového počtu 109 žáků základní školy praktické byli 2 žáci se souběžným 
postižením více vadami na 2. stupni školy. V základní škole speciální bylo 6 žáků se 
souběžným postižením více vadami a 2 žáci s lékařskou diagnózou autismus. Ve 
školní jídelně bylo zapsáno 78 žáků a 29 zaměstnanců školy.  

Školu navštěvují především žáci z Českého Krumlova a Větřní (více než 
polovina žáků) a dalších 24 obcí z jejich okolí. 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 
asfaltovým 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 počtu žáků a s tím spojeném poklesu počtu tříd byly 
některé učebny přeměněny zpět na odborné pracovny (učebna fyziky, chemie a 
přírodopisu, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy). V roce 2002 byla 
v rámci programu Internet do škol zřízena počítačová učebna, která je vzhledem 
k počtu žáků velmi nevyhovující. 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). Část pomůcek je uložena v půdních 
prostorách stejně jako archiv školy. Ve škole funguje žákovská a učitelská knihovna. 
Nové i starší tituly jsou pravidelně využívány při výuce, řadu knih si žáci půjčují 
domů.  

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. Ve školním 
roce 2005/2006 došlo k modernizaci školní kuchyně, odpovídá veškerým 
hygienickým předpisům. 

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.  

Ve  školním roce 2005/2006 se zmodernizovala plynová kotelna v čp. 151 a 
zároveň 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 vyměnily skříně, ve sborovně stoly a část 
skříní. Je zapotřebí ještě obnovit učitelské katedry ve třídách, 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, všechny počítače 
a notebooky byly do června 2008 postupně vybaveny 34 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 asfaltovým 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. 

V červnu 2007 byla opravena za 660 668 Kč opěrná zeď, která byla 
v havarijním stavu. 

Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 961/2007/RK ze dne 2. 10. 2007 byla 
škole schválena dotace z Fondu rozvoje školství do investičního fondu na výměnu 
oken v celkové částce 1 398 000 Kč. Dalších 194 189 Kč (vícepráce, stavební dozor) 
bylo uhrazeno z investičního fondu školy.  

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. Bude nutné ještě vyměnit skříně a židle v kabinetech 
a ve sborovnách, stejně jako katedry ve třídách. Zůstává špatný stav celého 
ústředního topení v budově č. 151 a 19, v budově čp. 151 je třeba vyměnit zbývající 
okna. 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. 

23. října 2007 škola zažádala o prodloužení lhůty dle § 105 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb., ve smyslu Čl. II Přechodných ustanovení odst. 8 zákona 
č. 274/2004 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví. 
Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích byla prodloužena lhůta do 31. prosince 2010. 

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 s názvem „Každý 
jsme jiný, všichni se připravujeme pro život“ byl projednán radou školy 25. června 
2007. Výuka podle tohoto ŠVP začala v 1. a 6. ročníku od 1. září 2007. 



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 - HV ano log. na dobu neurčitou 
            
Bártová Alena učitelka učitelství pro ŠMVZP ano   na dobu neurčitou 
Bílková Václava učitelka ČJ, Fr., Angl. ano   na dobu neurčitou 
Caisová Jindřiška učitelka   ano   na dobu určitou 

Danielisová Zuzana učitelka 

uč. všeob. vzd. 
předm. - ped., vých. 

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

Jedličková Jana učitelka 
uč. pro speciální 

školy ano   na dobu neurčitou 
Kašáková Eva učitelka ČJ, Fr.     na dobu neurčitou 
Kopal Jiří učitel učitelství pro ŠMVZP ano   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 Mgr. obor spec. ped. ano   na dobu neurčitou 
Štrbková Lenka učitelka ZT, M ano   na dobu neurčitou 
Tomčík Petr učitel NŠ – VV ano   na dobu neurčitou 

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

Bílkovou 
Vochozka Roman učitel (M, Z) – stud.     na dobu určitou 
            
Caisová Jindřiška vychovatelka   ano   na dobu neurčitou 

Prchalová Zdeňka vychovatelka vzd. pro uč. NŠ     
na dobu určitou 
(do 31. 1. 2008) 

Bromová Božena vychovatelka       na dobu určitou 
Černá Helena asistentka       na dobu neurčitou 
      
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 
Sovadinová 
Jaroslava učitelka M, VV ano log. na dobu určitou 
Bromová Božena asistentka       na dobu určitou 

 

Celkový počet pracovníků k 31. 12. 2007 – 31,134, přepočtených 30,521. 
Celkový počet pracovníků k 30. 6. 2008 – 29,37, přepočtených 29,17. 
 

Dlouhodobě nepřítomné pedagogy zastupovala Mgr. Jana Sochorová a 
Mgr. Jaroslava Sovadinová, dlouhodobě nemocnou asistentku Božena Bromová.  

Od 1. srpna 2008 nastoupila jedna učitelka po mateřské dovolené. Dvě 
učitelky čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

Od 16. června 2008 působila u jednoho žáka základní školy speciální během 
jeho pobytu ve školní družině osobní asistentka. 



d) údaje o p řijímacím řízení a o zařazování d ětí 
 
Tabulka k 27. 6. 2008      
       

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   

IV.S 4 4 0 1 0 5 
V.S 7 3 4 1 1 7 
VI.S 6 6 0 1 0 7 

celkem 17 13 4 3 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.) 8 6 2 2 1 8 
III. (3., 5.) 10 10 0 2 0 12 

IV. 10 9 1 0 0 10 
V. 10 10 2 1 1 10 

VI.A 9 9 0 3 3 9 
VI.B 8 8 0 1 0 9 
VII. 9 8 2 3 2 10 

VIII.A 13 13 0 0 1 12 
VIII.B 13 13 0 0 1 12 
IX.A 9 8 1 0 0 9 
IX.B 10 9 1 0 1 9 

celkem 109 103 9 12 10 110 

 
Dne 6. února 2008 se uskutečnil zápis do 1. třídy, k němuž se dostavili 2 žáci. 



e) údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů 
 
Tabulka: údaje k 27. 6. 2008       

         
Základní škola speciální       
třída výchovná opatření 

  
počet 
žáků 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 3.stupeň 

IV.S 5 0 0 0 0 0 0 0 
V.S 7 0 0 0 0 0 0 0 
VI.S 7 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 19 0 0 0 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. 8 0 0 0 1 0 1 1 
III. 12 0 0 2 1 0 1 0 
IV. 10 0 0 6 2 2 0 0 
V. 10 6 0 6 4 0 0 0 

VI.A 9 0 0 5 3 4 3 1 
VI.B 9 0 0 4 4 2 1 0 
VII. 10 0 0 0 2 0 6 0 

VIII.A 12 0 0 2 4 0 0 0 
VIII.B 12 0 0 0 1 0 4 0 
IX.A 9 0 0 3 3 3 2 0 
IX.B 9 0 0 0 2 0 3 1 

celkem 110 6 0 28 27 11 21 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka: údaje k 27. 6. 2008      
        

Základní škola speciální      

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl s  

vyznamenáním prospěl neprospěl 

ZvŠ3., 
ZvŠ7.,R3, R7. IV.S 5 0 5 0 5 0 

ZvŠ 9.,10 V.S 2 5 7 0 7 0 
ZvŠ 4.,6.,8.,9. VI.S 5 2 7 0 7 0 

celkem 3 12 7 19 0 19 0 
        

Základní škola praktická      

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl s 

vyznamenáním prospěl neprospěl 

1., 2. II. 6 2 8 3 3 2 
3., 5. III. 6 6 12 2 10 0 

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

celkem 11 61 49 110 20 88 2 
        

2 žáci III. třídy ve Velké Británii   
2 žáci VIII. A třídy ve Velké Británii   
1 žák VIII. B v Rakousku   

 
 
 
 
 

Přehled vycházejících žák ů 2007/2008 
 

Základní škola speciální 

Počet 
  

Zařazení 
ÚSP Praktická škola Jiné 

2 0 1 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  

18 4 2 11 0 3 0 0 



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 a vychovatelům byla metodická pomoc zabezpečena 
prostřednictvím uvádějících učitelů a vychovatelů. 

 
• DVPP: počet účastníků za 1. pololetí – 30, za 2. pololetí – 28. 

  
• ředitel školy – 3 akce 
• zástupce ředitele školy – FPDV 1 školení  
• Brána jazyků – 3 pedagogové 
• Jazyky hrou – 3 pedagogové 
• 1 akce na zakázku pořádaná v listopadu 2007 ve škole ve spolupráci 

s NIDV v Českých Budějovicích (17 pedagogických pracovníků) 
• 1 akce na zakázku pořádaná v srpnu 2008 ve škole ve spolupráci 

s NIDV v Českých Budějovicích (21 pedagogických pracovníků) 
 
Zájem pedagogů o akce DVPP byl velký, bohužel je velmi finančně náročné 

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

SIPVZ: Z 25 pedagogických pracovníků včetně pracovnic čerpajících 
mateřskou a rodičovskou dovolenou mělo k 27. 6. 2008 24 pracovníků osvědčení 
kategorie Z, 5 osvědčení kategorie P0, 9 učitelů získalo certifikát o dosažení 
uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školení poučených 
uživatelů v rámci SIPVZ. Pouze 1 pracovnice zatím osvědčení kategorie Z nezískala 
(pracovní poměr na dobu určitou). 

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. Ve škole v tomto školním roce vykonávaly praxi 
2 studentky ZSF JU a 1 studentka Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích. 
 

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. 

Od 1. října 2004 na škole pracuje Žákovská rada, zvolená žáky 5. až 9. tříd. 
Schůzky s ředitelkou školy se konají každé první pondělí v měsíci. Všechny třídy mají 
vytvořený vlastní Řád třídy. 

Škola spolupracuje s redakcí Jihočeských listů. Úspěchy žáků školy jsou také 
zveřejňovány na nástěnce v okně vedoucím do ulice a na webových stránkách školy. 

  
 



Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
Stejně jako v minulých létech bylo cílem nabídnout žákům aktivity, které by 

pomohly vykompenzovat negativní vlivy okolí a poskytly by jim pozitivní alternativu 
chránící je před nežádoucími patologickými jevy. Škola nabídla 8 bezplatných 
kroužků a mnoho besed a různých akcí. O schránku důvěry nebyl velký zájem. Škole 
se nedaří navázat kontakty s většinou rodičů.  

Ve srovnání s minulým rokem nastal pozitivní posun v chování žáků ve škole. 
Podařilo se žáky zapojit do mnoha zajímavých aktivit. 

 
Vyhodnocení EVVO 
Metodik EVVO se zúčastnil 2 seminářů v Českých Budějovicích. Se získanými 

poznatky seznámil vyučující. Zároveň s nimi konzultoval zapojení EVVO do výuky.  
Žáci byli s novými informacemi seznámeni prostřednictvím školní nástěnky a 
shlédnutím CD. Ve škole proběhla soutěž o nejlepší návrh na samolepku na téma 
„Odpady“. 

 

1. Výtvarná výchova: 

• Soutěže a výstavy 

sout ěž počet prací  umíst ění místo  
 

výstavy  

Mezinárodní výtvarná 
soutěž Japonsko 

7   Tokio, svět 

Mezinárodní výtvarná 
soutěž Lidice  

7 plošných 
1 prostorová 

Horváth S. 
Oračková V. 
Šomo D. 
Kršková V. 
Horváth R. 
Danielová A. 
Paĺková L. 
 

1 medaile 
7 čestných 

uznání 
 

Galerie Lidice, 
putovní výstava po Evropě 

Mezinárodní výtvarná 
soutěž Evropa ve škole 

5 prací Danielová A. 
Horváth R. 
Horváth R. 

1. místo 
3. místo 
pamětní 

list 

 

Děti proti chudobě 
(ADRA) 

9 prací    

Olympiáda u nás 8 prací    
školní sout ěž     

Návrh na samolepku na 
téma ODPADY 

 Krška V. 
Cína K. 

Horváthová Š. 
Horváthová I. 

1. místo 
 

2. místo 
3. místo 

 

výstava      
Vzdělání a řemeslo    České Budějovice 

Lidice 2007    Galerie Lidice, putovní 
mezinárodní výstava 

Průvodce mým městem 1 kolektivní   MÚ Český Krumlov, ČR 
Český Krumlov očima 

dětí 
 Josef Kodras celkový 

vítěz 
5 cen 

kino Č. Krumlov 



2. Pracovní vyu čování: 
• účast na celostátní výstavě Vzdělání a řemeslo 18. – 20. 9. 2007 
• účast na projektu Výtvarný podzim v Boudě – CPDM, 4 třídy 

3. Tělesná výchova: 
• 14. 11. krajské kolo ve stolním tenise v Táboře 
• 10. 12. turnaj v přehazované v Českých Budějovicích 
• 11. 12. turnaj ve vybíjené v Českých Budějovicích 
• 19. 2. krajské kolo speciálních škol ve florbalu v Táboře, 1. místo, 

postup na mistrovství ČR 
• 3. 3. školní přebor v plavání – 11 tříd 
• 13. 3. mistrovství ČR speciálních škol ve florbalu v Praze – 2. místo 
• 17. 3. pořádání krajského kola speciálních škol v plavání (19 zlatých, 11 

stříbrných, 11 bronzových medailí) 
• 16. 4. krajské kolo speciálních škol v malé kopané v Českých 

Budějovicích, 1. místo, postup na mistrovství ČR 
• 23. 4. přespolní běh speciálních škol v Českých Budějovicích, 2 zlaté 

medaile 
• 25. – 26. 4. mistrovství ČR speciálních škol v plavání (11 zlatých, 

5 stříbrných, 3 bronzové medaile, 1. místo ve štafetě volný způsob) 
• 15. – 16. 5. mistrovství ČR v malé kopané v Hradci Králové, 2. místo 
• 21. 5. pořádání okresního kola SHM (15 zlatých, 16 stříbrných, 10 

bronzových medailí v jednotlivcích, 4 zlaté, 3 stříbrné, 4 bronzové 
medaile ve čtyřboji, vítězné družstvo v soutěži škol) 

• 24. 5. krajské kolo SHM (1 zlatá medaile v jednotlivcích, 3 bronzové 
medaile v družstvech dívek, chlapců a škol) 

• 13. 6. turnaj základních škol ve florbale, pořadatel DDM (6. místo) 
• 13 6. Den dětí 2. stupně ZŠP na písku – spolupráce s 1. Beach club 

women – 7tříd 2. stupně ZŠP 
• 4. 6. Den dětí na písku – spolupráce s 1. Beach club women – 7 tříd  

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

4. Plavecký výcvik: 
• žáci 3. a 4. třídy (20 žáků) 

5. Lyžařský výcvik: 
• žáci 7. A, 7. B a 8. třídy – pro nedostatek sněhové pokrývky nebyl 

realizován, místo něho se žáci zúčastnili jednodenního turistického 
kurzu 

6. Hudební výchova: 
• účast v pěvecké soutěži speciálních škol Konvalinka – 5 žáků, 2 zlatá a 

2 stříbrná pásma 
• účast v taneční soutěži Fontea dance ve Veselí nad Lužnicí – taneční 

soubor 10 žákyň, 9. místo 

7. Prevence patologických jev ů: 
• účast metodika prevence na aktivu metodiků prevence 



• aktiv všech pedagogických pracovníků školy na téma Drogy a jak je 
poznáme – Pedagogicko-psychologická poradna v Českém Krumlově 

• účast všech pedagogických pracovníků na akci NIDV na zakázku 
Šikana jako narušení vztahů ve skupině  

• beseda ke drogám – PhDr. Vlnieška z Psychiatrické léčebny 
v Červeném Dvoře, 4 třídy 

• 2 besedy se streetworkery – 5 tříd 
• 2 besedy Rizikové chování dětí a mládeže se zaměřením na sexualitu – 

zdravotní ústav v Českých Budějovicích, 4 třídy 
• pořad Prevence šikany – Policie ČR, 2 třídy 
• pořad Prevence rasismu a xenofobie – Policie ČR, 2 třídy 
• pořad Lidská práva – Policie ČR, 2 třídy 
• prevence prováděna v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 
 

8. Kroužky: 
• výtvarný 
• plavání, sportovní  
• plavání, sportovní 
• florbal  
• stolní tenis 
• aerobic 
• internet 
• pěvecký 

9. Předmětové akce a vzd ělávací aktivity: 
• návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo – 4 třídy 
• exkurze do OU v Soběslavi – 4 třídy 
• exkurze do SOU v Trhových Svinech – 2 třídy 
• beseda s vedením SOU Lišov, SZŠ v Českém Krumlově a MŠ, ZŠ A SŠ 

pro sluchově postižené České Budějovice.  
 

10. Environmentální výchova: 
• účast na Ekofilmu v Českém Krumlově – 13 tříd 
• výstava Zasypaná ulice v Českém Krumlově – 9 třídy 
• školní soutěž – Návrh na samolepku na téma Odpady 
• návštěva psího útulku – 9 tříd 
• účast metodika EVVO na 2 akcích zaměřených n environmentální 

výchovu 

11. Besedy a p řednášky: 
• cyklus besed a přednášek ve spolupráci s Městskou policií 
• trestní právo – 3 akce – 4 třídy 
• pracovní právo – 1 akce – 2 třídy 
• beseda Bezpečnost na silnici – 1 akce, 2 třídy 
• beseda o kouření – 4 akce, 6 tříd3 třídy 
• beseda Šikana, násilí – 4 akce, 7 tříd 
• beseda s pracovnicí Úřadu práce – 2 akce, 5 tříd 
 



12. Divadelní p ředstavení: 
• 10 představení se během roku zúčastnilo 50 tříd 

13. Výchovné koncerty: 
• 1 koncert, 1 třída 

14. Filmová p ředstavení: 
• 2 filmových představení se zúčastnilo celkem 8 tříd 

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

15 akcí, 16 tříd 

16. Dopravní výchova: 
• dopravní výchova – 3 akce ve spolupráci s DDM na dopravním hřišti, 

2 třídy ZŠP, 6 tříd ZŠS 

17. Exkurze: 
• JETE Temelín – 4 třídy 

18. Muzea, výstavy 
• Okresní muzeum – 2 třídy 
• Muzeum řemesel – účastníci projektu Průvodce mým městem 
• Muzeum Tortury, Muzeum voskových figurín – 2 třídy 
• Návštěva galerie – 2 třídy 

19. Celodenní školní výchovn ě vzdělávací akce: 
• 1 akce, 1 třída  ZŠS – ZOO Hluboká  
• 1. stupeň ZŠP a 2 třídy ZŠS – ZOO Hluboká, zámek Hluboká 
• pro nezájem žáků 2. stupně ZŠP se akce nekonala 

20. Vlastní akce: 
• školní přebor v plavání – 11 tříd 
• školní přebor ve stolním tenisu – 7 tříd 
• okresní kolo SHM  
• krajské kolo v plavání  
• čtenářská soutěž žáků 8. a 9. tříd – 3 třídy 
• čtenářská soutěž žáků 6. a 7. tříd – 4 třídy 
• projekt Pohled do budoucnosti, 13 žáků 5. – 9. tříd, 3 učitelé 
• karneval ZŠS a 1. stupně ZŠP – 7 tříd 
• vánoční besídka – 7 tříd 
• návštěva psího útulku spojená s vánočním dárkem pro zvířata – 6 tříd 
• Den plný prevence ve spolupráci s ČČK – 14 tříd 
• cvičení v přírodě – 13 tříd 
• celodenní výchovně vzdělávací akce ZŠS a 1. stupně ZŠP do Hluboké 

(ZOO, okolí zámku)  
 
 
 
 



21. Různé: 
• proškolení všech pracovníků k poskytování první pomoci – spolupráce 

s ČČK – všichni pracovníci školy 
• vystoupení lidového souboru z Litvy – 1 akce, 7 tříd 
• cvičná evakuace školy  
• účast na Dni otevřených dveří v Boleticích – 5 tříd 
• ukázka práce Policie ČR – 7 tříd 
• oslavy Dne učitelů – vyučování žáků 8. a 9. tříd v 5 třídách školy 
• oslavy Mezinárodního dne dětí: Sportovní den na písku připravený 

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

• konzultace pracovníků autistické třídy v SPC Českých Budějovicích – 
4 akce 

• aktiv metodiků prevence základních škol – 1 pracovník 
• aktiv výchovných poradců – 2 pracovníci 
• hospitace 2 pedagogů na ZŠ Za Nádražím v hodině anglického jazyka 
• účast na aktivu ředitelů škol pořádaném Policií ČR v Českém Krumlově 
• účast na semináři Dětství bez úrazů – 1 pracovník 
• průzkum na téma Xenofobie a rasismus – Policie ČR, 7 tříd 
• výměna zkušeností s pracovníky odboru školství a se zástupci škol 

z Mělníku 
• průzkum mezi žáky a učiteli školy „Barevný svět“ zaměřený na 

autoevaluaci školy 
 

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

mikrobusem bezplatně přepravu žáků základní školy speciální na školní výchovně 
vzdělávací akci, většinou na Hlubokou. Další sponzoři věnovali 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 těmto 
sponzorům může být činnost školy rozmanitá a zároveň doplněna drobnými cenami 
pro žáky. Poslední sponzor každý rok daruje před Vánoci škole drobné sladkosti.   

 

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

úřad v Českém Krumlově – 1 schválen a podpořen celkovou částkou 
5 000 Kč 

• podány 3 žádosti o grant v rámci Programu I a Programu II na Krajský 
úřad v Českých Budějovicích na podporu práce s dětmi a mládeží – 
2 žádosti nebyly schváleny, ve 2. kole byl škole poskytnut grant ve výši 
13 000 Kč na realizaci projektu „Sportujeme v přírodě“   

Celkem byla škole na projekty v roce 2008 přidělena částka 18 000 Kč. 
 

24. Ostatní: 
• Výsledky průzkumu Xenofobie a rasismus provedeného Policií ČR mezi 

žáky 6. – 9. 8. tříd budou použity jako podklad pro vlastní hodnocení 
školy. 



• 28. dubna 2008 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 dvoudenního projektu Pohled do budoucnosti si nejlepší žáci z 
5. –9. tříd vyzkoušeli pobyt v přírodě spojený s noční hrou. Na 
financování projektu se podíleli sponzoři 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 30. 6. – 5. 7. 2008 na základně DDM 
v Novém Spolí se zúčastnily 2 učitelky a 11 dětí ze základní školy 
speciální. 

h) údaje o výsledcích inspekce ČŠI 

Ve školním roce 2007/2008 neproběhla na Základní škole, Český Krumlov, 
Kaplická 151 inspekce ČŠI. 

i) základní údaje o hospoda ření školy za rok 2007 

(vypracovala ekonomka školy Ludmila Kitzbergerová) 
 
Přímé výdaje  
Limit zaměstnanců 31,3 
NIV celkem v tis. Kč 11 640  
     z toho prostředky na platy v tis. Kč 8 248 
     ostatní osobní náklady v tis. Kč 4 
Odvody v tis. Kč 2 888 
FKSP v tis. Kč 164 
Přímé ONIV v tis. Kč 336 
 
Provozní výdaje 
NIV provozní celkem v tis. Kč 1 937 
   z toho odpisy v tis. Kč 126 
 
Dotace z FRŠ 
 Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 961/2007/RK ze dne 2. 10. 2007 byla 
škole schválena dotace z Fondu rozvoje školství do investičního fondu na výměnu 
oken ve výši 1 398 000 Kč. 
 
Dotace, které byly škole přiděleny pro rok 2007, byly využity pro plynulý a 
rovnoměrný chod školy. Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny. 
 
Upravený hospodářský výsledek je 0,00 Kč. Škola vyčerpala daňové úspory za 
poslední 3 roky. 
 



Účelové prostředky určené na DVVP byly vyčerpány. Škola upřednostňuje akce 
pořádané NIDV na zakázku. Jednorázově jsou proškoleni všichni pedagogičtí 
pracovníci na aktuální téma. Odpadá proplácení cestovních náhrad. Zájem 
pedagogických pracovníků o akce DVPP je veliký.  
 
Na počátku roku jsme řešili havarijní stav opěrné zdi areálu školy. Byli jsme nuceni 
ihned provizorně zajistit opěrnou zeď tesařskou konstrukcí v hodnotě 29 659 Kč. 
Následně byla vypracována projektová dokumentace na opravu a zpevnění této 
opěrné zdi za 23 000 Kč. Po výběrovém řízení jsme v červnu začali s realizací této 
akce. Oprava a zpevnění opěrné zdi stála 661 096 Kč. Tuto částku jsme uhradili 
převážně z rezervního fondu – 457 315,08 Kč, z vlastních zdrojů – 161 434,02 Kč, a 
z prostředků na provoz jsme použili 42 346,90 Kč (v červenci zvýšení provozního 
příspěvku o 34 tis. Kč). Touto akci jsme vyčerpali daňové úspory.    
 
Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 961/2007/RK ze dne 2. 10. 2007 nám byla 
schválena dotace z Fondu rozvoje školství do investičního fondu na výměnu oken ve 
výši 1 398 000 Kč. Do konce roku 2007 bylo na základě skutečně potřeby (faktury) 
vyčerpáno 988 533 Kč. Akce byla dokončena k 31. lednu 2008, zbývajících 
409 467 Kč bylo použito na uhrazení konečné faktury. Vícepráce v částce 179 195 
Kč a stavební dozor v částce 14 994 Kč byly proplaceny v únoru 2008 z IF školy. 
 
Škola získala na projekt Okresní kolo v atletice 5 000 Kč. 
V rámci Komplexního programu prevence sociálně patologických jevů Města Český 
Krumlov jsme obdrželi částku 46 000 Kč. Prostředky byly použity v souladu 
s uzavřenou smlouvou s Městem Český Krumlov (osobní náklady 30 000 Kč, náklady 
na materiál 9 500 Kč, náklady na služby – vstup do bazénu pro kroužky plavání 
6 500 Kč). 
V roce 2007 jsme obdrželi peněžní dar ve výši 25 000 Kč a sponzorský dar – učební 
pomůcky v hodnotě 20 000 Kč.  
 
Peněžní fondy a jejich krytí  

• Fond odm ěn 
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2007 činil 82 204 Kč, čerpán nebyl. Příděl do fondu 
ze zlepšeného HV za rok 2006 byl 6 000 Kč. Finanční krytí je nižší o 24 152,10 Kč, 
jednalo se o pohledávky za odebrané obědy ve výši 33 350 Kč, které byly uhrazené 
v lednu 2008.  

• Fond kulturních a sociálních pot řeb 
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb byl ke konci roku 101 940,42 Kč, krytí 
v plné výši. Čerpání fondu ve výši 166 053 Kč.  Na odměny při pracovních výročích 
čerpáno 5 000 Kč, na rekreaci, rehabilitaci, kulturu pro zaměstnance 101 023 Kč. 
Příspěvek na penzijní připojištění činil 11 500 Kč, příspěvek na stravování čerpán ve 
výši 48 530 Kč. 

• Rezervní fond  
Zůstatek k 31. 12. 2007 činil 258 795,06 Kč, z toho RF 244 717,76 Kč, RF – 
sponzorské dary 14 077,30 Kč. Krytí v plné výši.  
RF – použit na úhradu opravy opěrné zdi ve výši 457 315,08 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 18 957,50 Kč.  



Rezervní fond čerpán ve výši 476 272,58 Kč, do výnosů organizace převedena částka 
476 272,58 Kč. 

• Investi ční fond  
Zůstatek k 31. 12. 2007 činil 203 591 Kč, krytí fondu v plné výši.  
Výše odpisů za rok 2007 činila 126 000 Kč.  
Usnesením Rady Jihočeského kraje z 2. 10. 2007 nám byla schválena dotace z FRŠ 
ve výši 1 398 000 Kč na výměnu oken. V roce 2007 čerpáno 988 533 Kč na základě 
skutečné spotřeby (faktury). Akce dokončena k 31. 1. 2008, zbývajících 409 467 Kč 
bylo použito na uhrazení konečné faktury v roce 2008. 
 
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. 2007. Evidence majetku je vedena podle platných předpisů. Všechny 
podklady inventarizace byly odeslány dle „Inventarizace v příspěvkových 
organizacích zřizovaných Jihočeským krajem k 31. 12. 2007“ majetkovému odboru. 
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Hmotnou odpovědnost má vedoucí školní 
jídelny, vedoucí kuchařka a ekonomka.  
Celkový stav majetku školy k 31. 12. 2006 je 62 365 938,79 Kč.  Z toho 54 940 556 
Kč je hodnota budov a pozemků.  Veškerý majetek je spravován s největší 
hospodárností, k vyřazení majetku došlo pouze z důvodu nefunkčnosti, 
neopravitelnosti, nevyhovujícího z důvodu bezpečnosti práce. Přírůstky majetku 
tvořily hlavně učební pomůcky, učebnice, knihy, notebooky, vybavení dílen. Ve 
většině tříd byly vyměněny skříně. Pořídili jsme nutné provozní prostředky (chybějící 
zařízení do školní kuchyně, nový server, křovinořez – školní zahrada). 
  
Stav pohledávek a závazk ů 
Škola nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky. 
 
 
Soupis pohledávek k 31. 12. 2007 

 

Odběratelé                                                   (311)                                       33 350,00                 
Poskytnuté provozní zálohy (energie)         (314)                                     756 570,00   
Celkem pohledávky                                                                                789 920,00 
 
Soupis závazků k 31. 12. 2007: 
Dodavatelé (závazky do splatnosti)              (321)                                     58 017,50     
Přijaté zálohy                                                (324)                                        3 562,00 
Zaměstnanci (výplata v hotovosti)                (331)                                    102 935,00 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům  
(výplata bezhotovostní)                                 (333)                                   668 085,00 
Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního 
pojištění                                                        (336)                                   474 560,00 
Ostatní přímé daně                                       (342)                                   173 247,00 
Jiné závazky                                                 (379)                                     24 255,00 
Celkem závazky                                                                                   1 504 661,50 

 

  
 



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 výměna oken v polovině školy – jižní část 
z ulice, kde je většina tříd. Zbývají vyměnit okna na celé straně budovy ze dvora. 
Výměnou oken se ve třídách zvýšila bezpečnost při větrání, zamezilo se únikům 
tepla, zlepšila se izolace a zastínění. Provedli jsme opravu a zpevnění opěrné zdi na 
par. č. 932 a 493. Její oprava byla nezbytná.  
 
Zůstává špatný stav celého ústředního topení v budově č. 151 a 19. Bude nutné 
ještě vyměnit skříně a židle v kabinetech a ve sborovnách, stejně jako katedry ve 
třídách. 
 
23. října 2007 škola zažádala o prodloužení lhůty dle § 105 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb., ve smyslu Čl. II Přechodných ustanovení odst. 8 zákona 
č. 274/2004 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví. 
Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích byla prodloužena lhůta do 31. prosince 2010. 

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

Ve školním roce 2007/2008 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 zbývající opravy školního areálu činí cca 26 milionů korun. 
V dalších létech bude třeba provést celkovou opravu školy tak, aby 

vyhovovala vyhlášce č. 410/2005 Sb. 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 i nadále vybavovat novými moderními 
pomůckami, přednostně pro žáky se specifickými poruchami učení. Bude třeba 
modernizovat vybavení školy nábytkem. 

Celá škola se bude muset podle ICT plánu vybavit počítači a další technikou. 
Zastaralé počítače bude třeba nahradit novými, v plánu je vybavení školy 
interaktivními tabulemi. 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. Naše zkušenosti ukazují, že je nutné, 
aby žáci byli zařazováni do naší školy co nejdříve, tj. na 1. stupeň 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. Žáci školy se budou i nadále zúčastňovat 



výtvarných a sportovních soutěží, ve kterých mají úspěchy. 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 po volbách ve stejném složení jako v minulém 
školním roce, vzájemné požadavky a připomínky budou projednány a podle možností 
realizovány. 

Nadále bude pracovat Žákovská rada, která projednává s ředitelkou školy 
požadavky žáků na chod školy a naopak. 

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. 

V tomto školním roce 4 pedagogičtí pracovníci školy úspěšně dokončili 
rozšiřující studium speciální pedagogiky na ZSF JU v Českých Budějovicích. 
Asistentka pedagoga absolvovala akreditovaný kurz asistentů pedagoga. 
2 pracovnice si doplňují vzdělání vysokoškolským pedagogickým studium 
pracovníků. 1 učitelka v roce 2008 zakončí studium výchovného poradenství, 
1 učitelka zahájila studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná 
koordinace školních vzdělávacích programů. Škole se daří budovat kolektiv učitelů 
s požadovaným vzděláním. Všem pedagogickým pracovníkům bude umožněno 
absolvování dalších školení v rámci SIPVZ a DVPP s ohledem na finanční možnosti 
školy. Na škole budou i nadále 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 19. září 2008 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Blanka Thonová 
ředitelka školy 



Příloha: 
Zápis o projednání Výroční zprávy ve Školské radě Základní školy, Český 

Krumlov, Kaplická 151 
 


