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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. 2009 navštěvovalo Základní školu celkem 79 žáků v 9 třídách 
základní školy praktické a 14 žáků ve 2 třídách základní školy speciální. Podle § 38 
plnili docházku 2 žáci. Ve 2 odděleních školní družiny bylo zapsáno celkem 27 žáků. 
Během školního roku bylo přijato do školy 11 žáků, z toho na 1. stupeň 7 žáků. 3 žáci 
se odstěhovali. Od 1. 2. 2010 bylo nutno vzhledem k velkému nárůstu počtu žáků 
navýšit počet tříd 1. stupně ZŠP o jednu třídu. 

Z celkového počtu 79 žáků základní školy praktické bylo 8 žáků se souběžným 
postižením více vadami na 2. stupni školy a 1 žák na 1. stupni. V základní škole 
speciální byli 3 žáci se souběžným postižením více vadami, 2 žáci s lékařskou 
diagnózou autismus, 3 žáci s těžkým mentálním postižením. Ve školní jídelně bylo 
zapsáno 28 žáků a 26 zaměstnanců školy.  

Školu navštěvují především žáci z Českého Krumlova a Větřní (více než 
polovina žáků) a dalších obcí z jejich okolí. Pro některé sociálně slabé rodiny 
s větším počtem dětí je denní dojíždění finančně náročné. 

Školu tvořil do 31. 12. 2009 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 měla v užívání školní zahradu s altánem, který je 
zároveň i skladem nářadí (majetek města Český Krumlov). Škola měla celkem 
24 učeben, mezi které patřila dřevodílna, kovodílna, cvičná kuchyňka, keramická 
dílna a dvě pracovny dívek.  

V souvislosti s poklesem počtu žáků a s tím spojeném poklesu počtu tříd byly 
přesunuty od 1. 9. 2009 2 speciální třídy, 2 oddělení ŠD a některé odborné pracovny 
včetně dílny - přípravny do budovy čp. 151. Budovu čp. 19 dostala od 1. 1. 2010 do 
správy Pedagogicko - psychologická poradna České Budějovice. V budově čp. 151 



byly některé odborné pracovny přeměněny zpět na učebny. Škola měla k 1. 1. 2010 
k dispozici celkem 20 učeben a odborných pracoven, kabinety (1. stupně, 2. stupně, 
tělesné výchovy, knihovnu, kabinet pracovního vyučování chlapců, kabinet 
pracovního vyučování dívek, sklad učebnic), ředitelnu, pracovnu zástupce ředitele, 
sborovnu, tělocvičnu, kancelář ekonomky školy. Část pomůcek je uložena v půdních 
prostorách stejně jako spisovna školy. Ve škole funguje žákovská a učitelská 
knihovna. Nové i starší tituly jsou pravidelně využívány při výuce, řadu knih si žáci 
půjčují domů. V roce 2002 byla v rámci programu Internet do škol zřízena počítačová 
učebna, která je přes navýšení a modernizaci počítačů vzhledem k počtu žáků velmi 
prostorově nevyhovující.  

Majetek školy je evidován podle pokynů pro příspěvkové organizace zřizované 
Jihočeským krajem ve 23 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. 

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 byla vybudována dílna pro hrubou přípravu dřeva a kovů na 
pracovní vyučování, v srpnu 2009 došlo k jejímu přemístění do budovy čp. 151, ve 
které je také dílna – svařovna. Část budovy čp. 19 škola pronajímala do 31. 12. 2009 
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, 
v kancelářích částečně nábytek. Je zapotřebí ještě obnovit zbývající učitelské katedry 
ve třídách. 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 je nevyhovující svým malým 
prostorem. Koncem roku 2009 bylo pořízeno ke 3 starším 7 nových počítačů (staré 
nevyhovující počítače byly vyřazeny). Z původního vybavení v rámci projektu INDOŠ 
žádné počítače nezůstaly. Všechny počítače a notebooky byly do prosince 2009 
postupně vybaveny 45 výukovými programy (multilicence). V srpnu 2009 byla škole 
přislíbena od zřizovatele jedna interaktivní tabule. Dodána byla v únoru 2010. 

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. 

Školní budova i přilehlé asfaltové hřiště 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. 

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.  Akce byla dokončena k 31. lednu 2008. 
Zbývá vyměnit okna na západní a severní straně budovy čp. 151. 

Ve 2. pololetí roku 2008 došlo k výměně většiny radiátorů v budově čp. 151 a 
k výměně svítidel ve dvou třídách, dílnách a v průjezdu. Zároveň bylo opraveno stání 
pro popelnice. 

V červnu roku 2008 byla na WC instalována nová světla s pohybovými čidly, 
protože žáci školy devastovali vypínače. Současně byly doplněny chybějící 
ventilátory.  

V srpnu 2009 byla přemístěna za použití investičního fondu školy dílna pro 
hrubou přípravu dřeva a kovů na pracovní vyučování z čp. 19 do čp. 151. 

Usnesením rady Jihočeského kraje byla škole schválena dotace na výměnu 
oken ve výši 299 435 Kč. V červenci 2010 byla vyměněna okna ve zbývajících 
třídách, na chodbě ve 2. patře a ve 3 kabinetech. Zbývá ještě vyměnit cca 50 oken a 
upravit vstupní dveře do školy. 

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. 

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. Zůstává špatný stav celého ústředního topení 
v budově čp. 19, v budově čp. 151 je třeba vyměnit zbývající radiátory a okna. Ani 
jedna budova není izolována, dochází ke vzlínání vlhkosti, vzedmutí parket 
v tělocvičně, k opadávání omítek a ke vzniku plísní. Uvedení obou budov do 
odpovídajícího stavu lze řešit pouze investicemi. Odhadovaná částka na celkovou 
opravu školních budov a 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. V letošním školním roce se podle tohoto ŠVP vyučovalo v 1., 2., 3., 6., 7. a 
8. ročníku. Zároveň byl vytvořen ŠVP pro školní družinu. 

Ve školním roce 2009/2010 byl vytvořen ŠVP pro žáky se středním a těžkým 
mentálním postižením (pro základní školu speciální). Vyučovat se podle něho bude 
po projednání ve školské radě dne 28. 5. 2010 od 1. 9. 2010.  



c) rámcový popis personálního zabezpe čení činnosti 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 

Danielisová 
Zuzana učitelka 

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

por., TV ano   na dobu neurčitou 
Fořtová Aranka učitelka BC spec. ped. vych. 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 

Jedličková Jana učitelka 
uč. pro speciální 

školy ano  ŠVP na dobu neurčitou 
Kašáková Eva učitelka ČJ, Fr. stud.    Na dobu neurčitou 
Kopal Jiří učitel učitelství pro ŠMVZP ano   na dobu neurčitou 
Kubová Alena učitelka NŠ – VV  ano VP  na dobu neurčitou 
Máčová Radomila učitelka BC spec. Ped. vych. Ano log.,aut. Na dobu neurčitou 

Mitrová Eva učitelka 
Mgr. Obor spec. 

Ped. ano   na dobu neurčitou 
Papež Stanislav učitel učitelství pro ŠMVZP ano   na dobu neurčitou 

Sochorová Jana učitelka VŠ – vychovatelství -   
od 1. 2. do 30. 6. 

2010 
Štrbková Lenka učitelka ZT, M ano   na dobu neurčitou 
Tomčík Petr učitel NŠ - VV ano   na dobu neurčitou 
Caisová Jindřiška vychovatelka -  ano   na dobu neurčitou 
Kopalová Marta vychovatelka -  ano   na dobu neurčitou 
Caisová Jindřiška asistentka -  ano   na dobu neurčitou 

Kitzbergerová ekonomka SEŠ     na dobu neurčitou 
Nováková Marie ved. ŠJ vyučena     na dobu neurčitou 
Nováková Marie prac. v prov. vyučena     do 28. 2. 2010 
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 
Sovadinová 
Jaroslava učitelka M, VV ano log. na dobu určitou 
 
  
Celkový počet pracovníků k 31. 12. 2009 – 26,937, přepočtených 26,202. 
Celkový počet pracovníků k 30. 6. 2010 – 27,149, přepočtených 25,505. 



Dlouhodobě nepřítomné pedagogy zastupovala Mgr. Jaroslava Sovadinová a 
Mgr. Jana Sochorová.  

Od 1. září 2009 nastoupila jedna učitelka na částečný úvazek, čerpá zároveň 
rodičovskou dovolenou. Další dvě učitelky čerpají mateřskou a rodičovskou 
dovolenou.  

Od září 2009 působila u tří žáků základní školy speciální (vyučovaných podle 
rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy) osobní asistentka, celkem 
12 hodin týdně. Další osobní asistentka pracovala 10 hodin týdně u jednoho žáka 
základní školy praktické asi 2 měsíce, později rodiče asistenci zrušili. 



d) údaje o p řijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 
docházce a následném p řijetí do školy 

     Tabulka k 31. 1. 2010 
     

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   

VI.S 5 5 0 0 0 5 
VIII.S 9 7 1 0 1 8 

celkem 14 12 1 0 1 13 

Základní škola 
praktická počet žáků na 

začátku roku 

postupující z 
nižšího 
ročníku 

nov ě zařazení odchozí  počet žáků     
k 31. 1. 2010   zač. roku do 31. 1.   

III. (1., 3.) 9 5 3 2 0 11 
IV. 6 3 0 3 0 9 

V. (2., 5.) 8 4 4 3 2 9 
VI. 11 11 0 2 0 13 

VII.A 9 9 0 1 1 9 
VII.B 9 9 0 1 1 9 
VIII. A 10 10 0 0 0 10 
VIII. B 10 9 1 1 0 11 

IX. 8 8 0 0 1 7 
celkem 80 68 8 13 5 88 

Základní škola 
praktická 

počet žáků        
k 1. 2. 2010 

  nov ě zařazení   odchozí  počet žáků 
na konci 

roku     
od 1. 2. do 30. 

6.     

II. 6 0 0 6 
III. 7 0 0 7 
IV. 9 0 0 9 

V. (1., 5.) 7 2 1 8 
VI. 13 0 2 11 

VII.A 9 0 1 8 
VII.B 9 0 0 9 
VIII. A 10 0 1 9 
VIII. B 11 0 0 11 

IX. 7 0 1 6 
celkem 88 2 6 84 

 
Dne 22. ledna 2010 se uskutečnil zápis do 1. třídy, k němuž se do základní 

školy praktické dostavili tři žáci a do základní školy speciální jeden žák. Všichni byli 
po odkladu školní docházky. 



e) údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů 

e) Přehledné údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů 
    

Tabulka: údaje k 31. 1. 2010 

Základní škola speciální 
      třída výchovná opatření 

  
počet 
žáků 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 3.stupeň 

VI.S 5 0 0 0 0 0 0 0 
VIII.S 9 0 0 0 0 0 1 1 

celkem  14 0 0 0 0 0 1 1 

Základní škola praktická 
      třída výchovná opatření 

  
počet 
žáků 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 3.stupeň 

III. 11 0 0 0 2 1 0 0 
IV. 9 0 0 1 2 0 1 0 
V. 9 0 0 0 0 1 0 0 
VI. 13 0 0 0 4 1 0 0 

VII.A 9 0 0 2 1 0 0 2 
VII.B 9 0 0 2 2 0 1 0 
VIII. A 10 0 0 2 3 2 2 1 
VIII. B 11 0 0 0 1 0 1 2 

IX. 7 0 0 0 2 1 2 2 
celkem  88 0 0 7 17 6 7 7 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka: údaje k 30. 6. 2010 

Základní škola speciální 
      třída výchovná opatření 

  
počet 
žáků 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 3.stupeň 

VI.S 5 0 0 0 0 0 0 0 
VIII.S 8 0 0 0 0 0 0 0 

celkem  13 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. 6 0 0 0 0 0 0 0 
III. 7 1 0 0 2 0 1 0 
IV. 9 0 0 0 0 0 0 1 
V. 8 0 0 0 0 0 1 0 
VI. 11 27 0 0 4 0 1 0 

VII.A 8 8 1 0 2 0 0 2 
VII.B 9 0 0 0 4 0 0 0 
VIII. A 9 0 0 0 0 1 4 1 
VIII. B 11 0 0 0 2 1 0 5 

IX. 6 0 0 0 4 0 1 1 
celkem  84 36 1 0 18 2 8 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabulka: údaje k 31. 1. 2010 

Základní škola speciální 
     

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl                 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

ZvŠ5., ZvŠ9.,R5, 
R9 VI.S 5 0 5 0 5 0 

PŠ1.,2., 
4.,6.,8.,9.,10 VIII.S 8 1 9 0 9 0 

celkem 2 13 1 14 0 14 0 

Základní škola praktická 
     

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl                 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

1., 3. III. 5 6 11 5 5 1 
4. IV. 4 5 9 2 5 2 

2., 5. V. 4 5 9 1 6 2 
6. VI. 6 7 13 4 9 0 
7. VII.A 4 5 9 3 4 2 
7. VII.B 4 5 9 0 9 0 
8. VIII. A 4 6 10 0 8 2 
8. VIII. B 5 6 11 3 5 3 
9. IX. 3 4 7 0 6 1 

celkem 9 39 49 88 18 57 13 

Tabulka: údaje k 30. 6. 2010 

Základní škola speciální 
     

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl                 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

ZvŠ5., ZvŠ9.,R5, 
R9 VI.S 5 0 5 0 5 0 

PŠ1.,2., 
4.,6.,8.,9.,10 VIII.S 7 1 8 0 7 1 

celkem 2 12 1 13 0 12 1 

Základní škola praktická 
     

ročník třída chlapci dívky celkem 
prospěl                        

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

2. II. 3 3 6 2 3 1 
3. III. 3 4 7 3 3 1 
4. IV. 4 5 9 3 4 2 

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

celkem 10 40 44 84 22 49 13 



 
Přehled vycházejících žák ů 2009/2010 

 
Základní škola speciální 

Počet 
  

Zařazení 
ÚSP Praktická škola Jiné – Domov sv. Anežky 

3 0 2 1 
 
 
 

Základní škola praktická 

počet ZŠ E obory H obory C obory jiné 

  

Pokračování 
v základním  
vzdělávání  přijato nep řijato  přijato  nepřijato  přijato  nepřijato

přihláška 
nepodána, prac. 

pom ěr 

rekvalifika ční 
kurz 

pracovního 
úřadu 

13 2 2 0 3 0 0 0 6 0 
 

 
 
f) údaje o prevenci sociáln ě patologických jev ů 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. Všichni pedagogičtí se 
aktivně věnovali řešení sociálně patologických jevů. Škola úzce spolupracuje 
s Odborem školství, sportu a mládeže, s Policií ČR, s Městskou policií, se SVP 
v Českém Krumlově a samozřejmě s rodiči žáků. V rámci prevence sociálně 
patologických jevů mohli žáci pracovat ve 4 bezplatných zájmových kroužcích, 
případně navštěvovat taktéž bezplatnou školní družinu. 

 
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 4 bezplatné kroužky 
a mnoho besed a různých akcí. Zájem žáků o kroužky se zmenšuje, i když jsou 
bezplatné a případný materiál pro práci je rovněž zdarma. O schránku důvěry nebyl 
velký zájem. Škole se nedaří navázat kontakty s většinou rodičů žáků základní školy 
praktické.  

Žáky se podařilo zapojit do mnoha zajímavých aktivit, z nichž největší úspěch 
měl třídenní pobyt na Zátoni (grant MÚ v Českém Krumlově). Ve srovnání s minulým 
rokem nastal negativní posun v chování žáků ve škole. 

 
 

g) 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 



• DVPP:  
• akce na zakázku se v tomto školním roce neuskutečnila, je 

domluvena s Mgr. Michaelou Veselou pro její velké pracovní vytížení 
na září 2011 

• ředitel školy – 9 seminářů 
• zástupce ředitele školy – 6 seminářů  
• výchovný poradce – 1 seminář, studium Kompetence výchovných 

poradců v oblasti péče o žáky 
• metodik ICT – 1 seminář 
• studium Zdokonalujeme se v angličtině – PET, 2 pedagogové 
• doškolovací kurz lyžování – 1 pedagog 
• metodik EVVO – 1 seminář 

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 22 pedagogických pracovníků včetně pracovnic čerpajících 
mateřskou a rodičovskou dovolenou mělo k 30. 6. 2010 21 pracovníků osvědčení 
kategorie Z, 4 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 
3 studentky ZSF JU a 1 studentka Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. 
 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve řejnosti 

Od 2. pololetí školního roku 2002/2003 je Základní škola praktická členem 
AŠSK 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. 
O významných úspěších žáků školy v rámci republiky informuje ředitelka školy 
zřizovatele i starostu města Český Krumlov. 

  
Vyhodnocení EVVO 
Metodik EVVO konzultoval s vyučujícími jednotlivých předmětů zapojení 

EVVO do výuky.  Žáci byli s novými informacemi seznámeni také prostřednictvím 
školní nástěnky a zhlédnutím CD. Na 16 návštěvách Šípku v Českém Krumlově se 
zúčastnilo 25 tříd. Účastnický poplatek za všechny akce byl uhrazen z finančních 
prostředků věnovaných sponzory školy. Žáci školy se zúčastnili odpadové olympiády 
v Českém Krumlově. Se společností Asekol má škola podepsanou smlouvu 
o provozu sběrných nádob v prostorách školy (baterie, PC, TV apod.). 

 



1. Výtvarná výchova: 
• Soutěže a výstavy 

sout ěž počet prací  umíst ění místo  
 

výstavy  

Mezinárodní výtvarná 
soutěž Lidice  

5 - -  

Evropa ve škole 8 Kršková 2. místo různá místa v Evropě 
Českokrumlovské 

pověsti 
6 Rakašová J. 

Buneš 
Kršková 

1. místo 
zvláštní 
ocenění 

prostory knihovny v Českém 
Krumlově 

Fontea art 35 Oračko  
ZŠ  

3. 
zvláštní 
ocenění  

Kulturní dům Veselí nad 
Lužnicí 

Pohádkový Jičín 13 Není známo   
Náš kraj, naše město 10 Není známo   

 

• účast na projektu Výtvarný podzim v Boudě – CPDM, 2 akce, 2 třídy 
• workshop v DDM – 2 třídy 

2. Pracovní vyu čování: 
• účast na projektu Sochy a děti – CPDM, 10 akcí, 13 tříd 

3. Tělesná výchova: 
• MALÁ KOPANÁ: 29. 10. 2009, DDM, Č. Krumlov      3. místo 

     Účastníci: Patrik Žigo, Jan Žiga, Patrik Billý, Miroslav Bezouška, Dušan Šomo, 
Josef Baiger,  
                      Luděk  Miko, Josef Kodras, Josef Vytlačil. 

         
•    STOLNÍ TENIS: krajské kolo, 5. 11. 2009, Tábor 

                 2. místo: Patrik Žigo 
                   2. místo: Marie Wiltschková 
                   3. místo: Michaela Krejčíková 

 
•    MČR STOLNÍ TENIS: 25. -26. 11. 2009, Hradec Králové 

 4. místo: Michaela Krejčíková 
 5. místo: Marie Wiltschková 
15. místo: Patrik Žigo  
 

•    FLORBAL: Krajské kolo, 10. 2. 2010, Tábor 
 1. místo: Patrik Žigo, Luděk Miko, Josef Kodras, Ludvík Horváth, Ladislav Červenka, 
                    Miroslav Bezouška, Viktor Horváth. 
 

•    MČR ve FLORBALE: 25. 3. 2010, PRAHA 
 1. místo: Patrik Žigo, Luděk Miko, Josef Kodras, Ludvík Horváth, Ladislav Červenka, 
                    Mirek Bezouška, Viktor Horváth. 
 

•    PLAVÁNÍ: školní kolo, 19. 3. 2010, Č. Krumlov 
     Nejúspěšnější plavci: Anna Wiltschková, Marie Wiltschková, Rostislav Horváth, 

Michaela Krejčíková, Kristián Horváth, Josef Kodras, Josef Vytlačil, Vašek 
Brůha, Erika Krejčíková, Jana Laštovičková, Jakub Přibil. 



•    PLAVÁNÍ: krajské kolo, 26. 3. 2010, Č. Krumlov 
1. místo: 29 x 
2. místo: 22 x  
3. místo: 15 x  
Nejúspěšnější plavci: Anna Wiltschková, Marie Wiltschková, Rostislav Horváth, 

Michaela Krejčíková, Kristián Horváth, Josef Kodras, Josef Vytlačil, Václav 
Brůha, Erika Krejčíková, Jana Laštovičková, Jakub Přibil. 

 
•    MALÁ KOPÁNÁ: krajské kolo, 8. 4. 2010, Č. Budějovice 

1. místo: Patrik Žigo,  Rostislav Horváth, Luděk Miko, Josef Kodras, Ludvík Horváth,   
                    Miroslav Bezouška, Viktor Horváth, Ladislav Červenka. 
 

•    MČR V MALÉ KOPANÉ: 6. -7. 5. 2010, BÍLINA 
4. místo: Patrik Žigo, Rostislav Horváth, Luděk Miko, Josef Kodras, Miroslav 

Bezouška, Jan Žiga. 
 

•   SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE (SHM), okresní kolo, 19. 5.  2010, 
Č. Krumlov 

      Čtyřboj – mladší žáci: 
1. místo: Simona Horváthová                 1. místo: Ludvík Horváth 
2. místo: Andrea Danielová                    2. místo: Zdeněk Musil 
 
     Čtyřboj-starší žáci:  1. místo: Anna Wiltschková         1. místo: Miroslav Bezouška 
                                      2. místo: Marie Wiltschková        2. místo: Josef Kodras 
 
V soutěži škol jsme obsadili 1. místo. 
 

•    SHM: krajské kolo, 26. 5. 2010, Č. Budějovice 
 Účastníci: Miroslav Bezouška, Anna a Marie Wiltschkové, Žaneta Danielová, Josef 

Kodras.    
Čtyřboj-celkově: dívky: 3. místo:  Anna Wiltschková 
                                     6. místo:  Marie Wiltschková 
                                   15. místo:  Žaneta Danielová 
                            hoši:  5. místo: Miroslav Bezouška 
                                      8. místo:  Josef Kodras 
Jednotlivci: 1. místo: Miroslav Bezouška, 1500m 
                    1. místo: Anna Wiltschková, 800m 
                    3. místo: Marie Wiltschková, 800m 
                    1. místo: Marie Wiltschková, hod kriketovým míčem 
                    3. místo: Josef Kodras, hod kriketovým míčem 
Celkově:      1. místo hoši, 3. místo dívky 
                    1. místo celkově v soutěži.       
         

•    MČR SHM, 14. -15. 6. 2010, Praha  
Účastníci: Anna Wiltschková. 
    3. místo: běh na 800m                        
    6. místo: celkově                               
    2. místo: za Jihočeský kraj 

 



• 8. 6. Den dětí na písku – spolupráce s 1. Beach club women – ZŠS a 
1. stupeň ZŠP, 6 tříd  

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

• 21. 6. Olympiáda ZŠS  a 1. stupně ZŠP, 6 tříd  

4. Plavecký výcvik: 
• žáci 3. a 4. třídy (16 žáků) 

5. Lyžařský výcvik: 
• žáci 7. A, 7. B a 8. třídy – realizován v pěti dnech, 20 žáků 
• žáci 8. S – realizován v pěti dnech, 10 žáků ZŠS  

6. Hudební výchova: 
• účast v pěvecké soutěži speciálních škol Konvalinka – 3 žáci 

7. Prevence rizikového chování: 
• účast metodika prevence na 1 aktivu metodiků prevence 
• pořad Bezpečí – Policie ČR, 3 třídy 
• návštěva PČR v Domoradicích – 4 třídy 
• 2 pořady Návykové látky – Policie ČR, 7 tříd 
• 2 pořady Šikana – Policie ČR, 7 tříd 
• Pořad Domácí násilí – Policie ČR, 3 třídy 
• pořad Dopravní značení, provoz – Policie ČR, 6 tříd 
• pořad Než dostaneš občanský průkaz – městská policie, 2 třídy 
• pořad Sexualita a zákon – městská policie, 3 třídy 
• pořad Obchod s lidmi – městská policie, 3 třídy 
• pořad Sekty – městská policie, 3 třídy 
• pořad Rasismus – městská policie, 5 tříd 
• poskytování první pomoci – ČČK, 5 tříd 
• prevence prováděna v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 
• intervenční program PPP v Českém Krumlově v 8. A  

 
8. Kroužky: 

• výtvarný – 2. pololetí 
• práce s PC 
• sportovní hry – 1. pololetí 
• sebeobrana 
• florbal  

Všechny kroužky jsou pro žáky školy bezplatné. 

9. Předmětové akce a vzd ělávací aktivity: 
• exkurze do OU a SOU se pro malý zájem žáků  o učební obory 

neuskutečnily  
 

10. Environmentální výchova: 
• účast na Ekofilmu v Českém Krumlově – 2 dny, 6 tříd 
• návštěva psího útulku – 2 akce, 11 tříd 
• 16 návštěv Šípku, 25 tříd 



11. Besedy a p řednášky: 
• cyklus besed a přednášek ve spolupráci s Městskou policií 

pořad Než dostaneš občanský průkaz – 2 třídy 
pořad Sexualita a zákon – 3 třídy 
pořad Obchod s lidmi – 3 třídy 
pořad Sekty – 3 třídy 
pořad Rasismus – 5 tříd 

• cyklus akcí Policie ČR 
pořad Bezpečí I – 3 třídy 
pořad Bezpečí II – 4 třídy 
2 pořady Návykové látky – 7 tříd 
2 pořady Šikana – 7 tříd 
Pořad Domácí násilí – 3 třídy 
pořad Dopravní značení, provoz – 6 tříd 

• ČČK  – poskytování první pomoci, 5 tříd 
• beseda s pracovnicí Úřadu práce – 1 akce, 3 třídy 
• beseda pracovnice Úřadu práce s rodiči vycházejících žáků 
• seznámení s činností Boudy – 2 akce, 9 tříd 

12. Divadelní p ředstavení: 
• 7 představení se během roku zúčastnilo 35 tříd 

13. Výchovné koncerty: 
• V letošním roce se neuskutečnily. 

14. Filmová p ředstavení: 
• Pro vysoké vstupné a nevyhovující termíny se v tomto školním roce 

žáci žádného filmového představení nezúčastnili. 

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

18 akcí, 27 tříd 

16. Dopravní výchova: 
• dopravní výchova probíhala v rámci výuky  

17. Exkurze: 
• PČR Domoradice, 4 třídy 

18. Muzea, výstavy 
• Výstava v Městské knihovně 

19. Celodenní školní výchovn ě vzdělávací akce: 
• 1 akce, 1 třída  ZŠS – Lipno  
• 1. stupeň ZŠP a 2 třídy ZŠS – ZOO Hluboká nad Vltavou 
• 2 akce, 3 třídy - Kleť 

20. Vlastní akce: 
• školní přebor v plavání  
• školní přebor ve stolním tenisu  



• okresní kolo SHM  
• krajské kolo v plavání  
• projektový den Vánoce – všechny třídy 
• projekt Multikulturní prolínání a volný čas I – Zátoň, 19 žáků, 

3 pedagogové 
• vánoční besídka ZŠS a 1. stupně ZŠP – 6 tříd 
• karneval ZŠS a 1. stupně ZŠP – 6 tříd 
• projektový den 8. A – Tvorba podnikatelského záměru  

 
21. Různé: 

• cvičná evakuace školy 29. 4. 2010 
• oslavy Mezinárodního dne dětí: Sportovní den na písku připravený 

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

• oslavy mezinárodního dne dětí na Olšině – Vojenské lesy a statky 
• konzultace pracovníků autistické třídy v SPC Českých Budějovicích – 

4 akce, 7 účastníků 
• aktiv metodiků prevence základních škol – 1 akce 
• aktiv výchovných poradců – 2 akce 
• průzkum mezi žáky a učiteli školy zaměřený na autoevaluaci školy 
• ve školním roce se v rámci výuky uskutečnilo 44 tematických 

vycházek 
 

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

mikrobusem bezplatně přepravu žáků základní školy speciální na školní výchovně 
vzdělávací akci, letos na Lipno. Další sponzoři věnovali škole finanční dar, který byl 
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: 
• Schválena žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory sociálních 

služeb – Komunitní plán Města Český Krumlov na projekt Multikulturní 
prolínání a volný čas – přidělena částka 24 000 Kč. 

• Schválena žádost o poskytnutí dotace z programu podpory 
ekologické výchovy pro rok 2010 Města Český Krumlov – přidělena 
částky 15 000 Kč. 

• Nepodána žádná žádost o grant na Krajský úřad v Českých 
Budějovicích. 

• Škola byla vybrána do projektu Cesta ke kvalitě, jehož cílem je 
podpořit školy v jejich autoevaluačních procesech a nabídnout jim 
metodickou podporu. Šetření bude probíhat asi 15 měsíců, účastní se 
ho 6 pedagogických pracovníků. Pro účast v projektu bude mít škola 
k dispozici finanční prostředky ve výši cca 40 000 Kč určené na 
dohody o provedení práce a na kancelářské potřeby.  



• Usnesením Rady Města Český Krumlov byla v roce 2010 přidělena 
částka 4 500 Kč za úspěchy ve sportovních soutěžích. 

 

24. Ostatní: 
• 29. dubna 2010 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. 

• 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. 

• Během školního roku 2009/2010 proběhla na škole kontrola ze strany 
KHS, Státního okresního archivu v Českém Krumlově. 

• Ozdravného pobytu dětí pořádaného Asociací rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí ve dnech 7. 8. – 13. 8. 2009 v Hořicích na 
Šumavě se zúčastnily 2 učitelky a 7 dětí ze základní školy speciální. 
 

25. Řešení výchovných a vzd ělávacích problém ů: 
Během školního roku 2009/2010 se uskutečnilo 6 pohovorů, 45 výchovných komisí 
za přítomnosti zástupce OSPOD. Bylo vypracováno 54 zpráv pro OŠSM, 15 zpráv 
pro PČR, 5 zpráv pro soud. Policie ČR byla 5× přizvána k řešení problémů (fyzické 
napadení mezi žáky, vyhrožování, slovní napadení vyučujících). 

i) údaje o výsledcích inspekce ČŠI 

Ve školním roce 2009/2010 proběhla dne 5. 1. 2010 na Základní škole, Český 
Krumlov, Kaplická 151 inspekce ČŠI zaměřená na kontrolu vedení dokumentace 
školy, na kontrolu údajů o žákovi uvedených v evidenci žáků a na kontrolu plnění 
povinností ředitele školy. 

Ve všech bodech kontroly nabylo zjištěno porušení ustanovení školského 
zákona. 

j) základní údaje o hospoda ření školy za rok 2009 

(vypracovala ekonomka školy Ludmila Kitzbergerová) 
 
Přímé výdaje  
Limit zaměstnanců 27,5 
NIV celkem v tis. Kč 10 021  
     z toho prostředky na platy v tis. Kč 7 180 
     ostatní osobní náklady v tis. Kč 6 
Odvody v tis. Kč 2 443 
FKSP v tis. Kč 144 
Přímé ONIV v tis. Kč 248 
 
 
 



Provozní výdaje 
NIV provozní celkem v tis. Kč 1 913 
   z toho odpisy v tis. Kč 128 
 
Dotace z FRŠ 
Škola v roce 2009 nezískala žádné dotace z FRŠ. 
Dotace, které nám byly přiděleny pro rok 2009, byly využity pro plynulý a rovnoměrný 
chod školy. Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny. 
Upravený hospodářský výsledek je 0,00 Kč.  
Účelové prostředky určené na DVVP byly vyčerpány.  
V roce 2009 škola realizovala opravy ve výši 299 616 Kč. 
Mezi největší položky oprav hrazené z provozních prostředků patřila výměna 
plynového ventilu ve výši 31 18- Kč, oprava ukotvení tabulí ve výši 48 731 Kč, 
výměna světel a ventilátorů ve výši 18 911 Kč, výměna válce ke kopírce 5 795 Kč, 
výměna a oprava termostatů ve školní jídelně 8 006 Kč, malířské práce za 
68 081 Kč.  
Z důvodu předání budovy čp. 19 Pedagogicko-psychologické poradně od 1. ledna 
2010 jsme byli nuceni provést ještě v roce 2009 převedení truhlářské dílny do objektu 
čp. 151. Jednalo se jak o opravu tak investiční práce. Opravy na truhlářské dílně 
činily 73 271 Kč, z rezervního fondu jsme použili 52 424,06 Kč, investiční práce 
truhlářské dílny stály 162 136 Kč, byly hrazeny z investičního fondu školy. 
Z vlastních zdrojů jsme realizovali ještě výměnu radiátorů a opravu vodoinstalace ve 
výši 34 293 Kč. 
V roce 2009 jsme uhradili za pravidelné revize obou budov 62 726 Kč. 
Škola získala na projekt Okresní kolo v atletice 5 000 Kč. Částka byla vyúčtována 
v plné výši. 
V roce 2009 jsme obdrželi sponzorské dary ve výši 48 500 Kč, z toho od Města 
Český Krumlov 4 500 Kč za umístění ve výtvarných a sportovních soutěžích. 
Dary byly použity v souladu se smlouvami na vybavení kroužků, školní družiny, na 
přednášky a výchovně vzdělávací akce. 
Pro chod školy jsou nezbytné i vlastní zdroje získané z pronájmů. Použity byly na 
nákup některých učebních pomůcek do dílen, na nákup pracovních sešitů, písanek. 
Z vlastních zdrojů jsme také uhradili výměnu radiátorů a opravu vodoinstalace, 
vybavení kanceláře ekonomky a vedoucí ŠJ.   
 

 
Peněžní fondy a jejich krytí 

• Fond odm ěn 
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2009 činil 82 204 Kč, čerpán nebyl. Finanční krytí je 
nižší o 42 631,73 Kč. Jednalo se o pohledávky za odebrané obědy, které byly 
uhrazené v lednu 2010 a o zásoby potravin.  

• Fond kulturních a sociálních pot řeb 
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb byl ke konci roku 51 473,16 Kč, krytí 
v plné výši. Čerpání fondu ve výši 183 252 Kč.  Na odměny při pracovních výročích 
bylo čerpáno 6 000 Kč, na odměny při životních výročích a odchodu do důchodu 
čerpáno 15 000 Kč, na rekreaci pro zaměstnance 105 812 Kč. Příspěvek na penzijní 
připojištění činil 11 200 Kč, příspěvek na stravování čerpán ve výši 45 240 Kč.  
 
 
 



• Rezervní fond  
Zůstatek k 31. 12. 2009 činil 235 827,72  Kč,  z toho RF tvořený ze zlepšeného 
výsledku hospodaření 192 085,42 Kč,  RF  z ostatní titulů – sponzorské dary 
43 742,30 Kč. Krytí v plné výši.  
RF byl použit na doplatek faktury – oprava truhlářské dílny ve výši 52 424,06 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 25 741Kč.  
Rezervní fond byl čerpán ve výši 78 165,06 Kč, do výnosů organizace byla převedena 
částka 78 165,06 Kč. 

• Investi ční fond  
Zůstatek k 31. 12. 2009 činil 84 266 Kč, krytí fondu v plné výši.  
Výše odpisů za rok 2008 činila 128 000 Kč.  
Z investičního fondu byla hrazena rekonstrukce truhlářské dílny a síťové připojení 
v celkové výši 179 136 Kč. 
 
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. 2009. Evidence majetku je vedena podle platných předpisů. Všechny 
podklady inventarizace byly odeslány dle „Inventarizace v příspěvkových 
organizacích zřizovaných Jihočeským krajem k 31. 12. 2009“ majetkovému odboru. 
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Hmotnou odpovědnost má vedoucí školní 
jídelny, vedoucí kuchařka a ekonomka.  
Celkový stav majetku školy k 31. 12. 2009 je 64 342 827,36 Kč.  Z toho 56 
721 331 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, počítače, vybavení dílen, programy 
pro děti, licence pro počítače.  Nově byla vybavena kancelář ekonomky a vedoucí 
ŠJ. Pořídili jsme nutné provozní prostředky (drobná zařízení do školní kuchyně, 
svářečku, vysavač, atd.).  
  

Stav pohledávek a závazk ů 
Škola nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, ani nedobytné pohledávky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soupis pohledávek k 31. 12. 2009 – uhrazeny v termínu 
 

Odběratelé                                                              (311)                            22 425,00          
Poskytnuté provozní zálohy (energie)                    (314)                           920 740,00  
Pohledávky za zaměstnanci                                   (335)                                  747,00 
Celkem  pohledávky                                                                                 943 912,00 
 
Soupis závazků k 31.12.2009 – uhrazeny v termínu 
Dodavatelé (závazky do splatnosti)                        (321)                          115 732,74    
Přijaté zálohy                                                          (324)                              4 630,00  
Zaměstnanci (výplata v hotovosti)                          (331)                          128 187,00 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 
(výpl.bezhotovostní)                                               (333)                          465 110,00 
Závazky ze soc. a zdravotního pojištění                (336)                          352 421,00 
Ostatní přímé daně                                                 (342)                           94 596,00 
Jiné závazky                                                           (379)                           18 756,00 
Celkem  závazky                                                                                   1 179 432,74  

 

 
Závěr  
Přidělené dotace byly vyčerpány. Učební pomůcky byly opět obnovovány stejně jako 
učebnice. Obnova vybavení tříd je téměř ukončena. Velkou část z rozpočtu činí 
služby (revize, poštovné, údržba software, správa a podpora IC, telefony, atd.). Na 
základě provedených revizí tabulí bylo nutné opravit jejich ukotvení. Zbývají vyměnit 
okna na celé straně budovy ze dvora.  
Zůstává špatný stav ústředního topení v části budovy, přízemí budovy je nutné 
odizolovat. Bude nutné vyměnit dveře, ve většině případů včetně zárubní, skříně a 
židle v kabinetech, stejně jako zbývající katedry ve třídách.  
Předáním budovy čp. 19 Pedagogicko-psychologické poradně se odborné pracovny 
změnily na kmenové učebny. Nevyhovující je stav počítačové učebny. 
V roce 2009 byly z přidělených finančních prostředků prováděny pouze nejnutnější 
opravy, z FRŠ nebyly přiděleny žádné prostředky. 
 
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 ochranu veřejného zdraví. 
Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích byla prodloužena lhůta do 31. prosince 2010. 
 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezináro dních 
program ů 

Ve školním roce 2009/2010 byla škola zapojena do následujících rozvojových 
programů. 

 

 

 



Rozvojové programy 2009  
Provozní pracovníci 
  celkem platy pojistné FKSP 
 1. etapa  34 000 25 000 8 500 500 
 2. etapa 45 000 33 088 11 250 662 

Pedagogičtí pracovníci 
 dotace 1. etapa  celkem platy pojistné FKSP 
 1.Q  106 000 77 941 26 500 1 559 
 2.Q  106 000 77 941 26 500 1 559 
 3.Q  106 000 77 941 26 500 1 559 
 4.Q  101 000 74 265 25 250 1 485 
 Celkem 1. etapa 419 000 308 088 104 750 6 162 
 Dotace 2. etapa  209 000 153 676 52 250 3 074 

 Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků… 
 dotace celkem platy pojistné FKSP 
  408 000 300 000 102 000 6 000 

 
Přidělené závazné a orientační ukazatele finančních prostředků na řešení 

rozvojových programů MŠMT byly vyčerpány dle účelového určení v plné výši. 
Jednalo se o 1. a 2. etapu pro pedagogické pracovníky ve výši 628 000 Kč, UZ 
33005 (2. etapa nezahrnovala vychovatele), 1. a 2. etapu pro nepedagogické 
pracovníky ve výši 79 000 Kč, UZ 33016 a pod UZ 33015 se jednalo o finanční 
prostředky na podporu řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním 
spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného 
územně samosprávnými celky a podporu specifických problémů ve výši 408 000 Kč.  
Celková výše rozvojových programů včetně odvodů činila 1 115 000 Kč. 
 Na rozvojový program MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního 
vzdělávání č.j. 4 040/2010-26, ze dne 18. března 2010 byly škole přiděleny 4 000 Kč. 
Vyčerpány budou v září 2010. 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzd ělávání v rámci 
celoživotního u čení 

Škola nepořádá žádné akce v rámci celoživotního učení. 

m) údaje o p ředložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdroj ů 

Škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, or ganizacemi 
zaměstnavatel ů a dalšími partnery p ři pln ění úkol ů ve vzdělávání 

Na škole nepůsobí odborová organizace. Škola spolupracuje při plnění úkolů 
ve vzdělávání se školskou radou a se školami pro žáky se zdravotním postižením 



v Jihočeském kraji. Spolupráce je navázána a realizována s Policií ČR, s Městskou 
policií, s  CPDM, DDM, městskou knihovnou, s městským divadlem apod. 
Spolupráce s KoCeRo je pro malý zájem pracovníků KoCeRa pouze formální. 

o) 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. 

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. Od 1. 1. 2010 přešla budova čp. 19 pod 
správu PPP. Měl by být proveden energetický audit. Nevýhodou školy je, že dodržení 
požadavků stanovených předpisy bude finančně velmi náročné. Odhadované 
zbývající opravy školního areálu činí cca 26 milionů korun. 

Školní kabinety bude třeba průběžně i nadále vybavovat novými moderními 
pomůckami, přednostně pro žáky se specifickými poruchami učení.  

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. Jedna interaktivní tabule byla škole přislíbena v srpnu 2009 
od zřizovatele, dodána byla v únoru 2010.  

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 i v Týně nad 
Vltavou, s OU a SOU v kraji, stejně jako s lékaři, odborem školství, sportu a mládeže 
v Českém Krumlově a s PČR.  

Školská rada pracuje 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, případně účastí na projektech 
vypisovaných Městem Český Krumlov i jinými subjekty. 

V tomto školním roce jedna učitelka pokračuje v rozšiřujícím studiu speciální 
pedagogiky na ZSF JU v Českých Budějovicích. Další pokračuje v magisterském 
studiu speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského. Výchovná 
poradkyně si dalším studiem doplnila požadované vzdělání. Metodik EVVO podal 
přihlášku ke studiu k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální 
výchovy. 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 v jejich náročné práci. 
 
 
 
V Českém Krumlově dne 13. září 2010 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Blanka Thonová 
ředitelka školy 



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

Krumlov, Kaplická 151 
 


