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Charakteristika školy
Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí
Zřizovací listina: ze dne 23. 11. 1995, 1.7.2001, 30.10.2002, Dodatek č. 1 ke Zřizovací
listině ze dne 16. 11. 2005- změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek
č. 2 ze dne 14.2.2007 – změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys
Strunkovice nad Blanicí
Zařazení do sítě škol: 9.6.2003, č.j. 21022/03 – 21, pod novým názvem v rejstříku škol od
1.1. 2006, č. j. 36385/2005-21
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO 710 04 041
Škola sdruţuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD
Organizační struktura:

Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém
zasedání dne 14. 5. 2014 udělení výjimky z průměrného počtu ţáků na školní rok 2014/2015.
Školská rada (ŠR)
Ve školním roce 2014/2015 se sešla školská rada třikrát (v říjnu, listopadu a květnu).
Říjnové zasedání bylo ustavující po volbách nových členů školské rady. Byl schválen jednací
řád ŠR, volil se předseda, zapisovatel a ověřovatel zápisů. Za předsedkyni byla zvolena paní
Miroslava Krumpová, za zapisovatelku Mgr. Dana Hojková a ověřovatelem se stal Ing.
Václav Kozler. Dále se schválila výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014,
výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 a provozní řády školy. V diskusi se projednávaly
návrhy rodičů na otevření provozu ranní druţiny a otevření školních budov v 7.15 hodin.
Ředitelka dostala za úkol více prezentovat činnost školy (kaţdý měsíc ve Zpravodaji
městyse). Předsedkyně ŠR dala návrh přihlásit školu do akce Vypouštění balónků s přáním
Jeţíškovi. Na listopadovém zasedání se hlavně řešily organizační záleţitosti akce Vypouštění
balónků. Na květnovém zasedání byla schválená výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a
nové body ve školním řádu (kázeňské postihy za zapomínání pomůcek a domácích úkolů a
moţnost testovat ţáky na přítomnost omamných a psychotropních látek za souhlasu rodičů).
Dále ředitelka informovala členy ŠR, ţe od září 2015 bude v provozu ranní druţina od 6.15
do 7.30 hodin, a o tom, ţe Krajský úřad v Českých Budějovicích vyhověl ţádosti o navýšení
kapacity ve školní druţině z 25 dětí na 43 a od září bude otevřeno další oddělení školní
druţiny,
.

Počet budov: 2
Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 4. a 5. roč., ostatní ročníky samostatné třídy)..
Celkový počet žáků: k 30.9.2014 bylo 103 ţáků. Na I.stupni bylo k 30.9.2012 62 ţáků, na
II.stupni bylo ţáků 41. V průběhu roku se na 2. stupni školy zvýšil počet dětí o tři ţáky na 44.
Oddělení ŠD: Do ŠD bylo přihlášeno 25 dětí. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla
18,53 dětí. Na úvazek 0,67 zde jako vychovatelka působila Milada Hubáčková.
Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je stále 56 dětí Ve školním roce 2014/2015 byly opět jako
loni otevřeny 3 třídy. V MŠ bylo k 30.9.2014 zapsáno 45 dětí. V první třídě, kterou vedla paní
učitelka Bc.Milada Kokšteinová, bylo 12 dětí, ve druhé pod vedením Lucie Beránkové bylo
16 dětí a ve třetí třídě, kterou vedly Jitka Chánová a Marie Malá, bylo zapsáno 17 dětí.
Průměrná docházka dětí dopoledne byla celkově 33 dětí a odpoledne 9,7. O prázdninách
docházelo průměrně dopoledne 9,6 dětí a odpoledne 8,5 dětí.
Vedoucí učitelkou MŠ byla Marie Malá.
Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 41 dětí ve věku 7 – 10
let, 37 dětí ve věku od 11 do 14 let a 5 ţáků nad 15 let, 23 zaměstnanců školy a do 20
ostatních dospělých osob. Sluţeb školní jídelny vyuţívalo i 23 starobních důchodců
z městyse.
Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada - 440 m2
parcela č. 488 - dvougaráţ - 61 m2
parcela č. 322 - č.p. 202 - 1231 m2
parcela č. 184 - č.p. 155 - 381 m2
Počet pedag. pracovníků: v ZŠ 10 (úvazky 10,00), v MŠ 4 (úvazky 3,73), v ŠD 1 (úvazek
0,67)
Z toho učitelů ZŠ: 9
Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1,0 a hospodářka školy na úvazek 0,75), v MŠ
1 (úvazek 0,8), v ŠJ 3 (úvazky 2,3), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek 0,6)
Celkem zaměstnanců 22 (úvazky 20,25), s doplňkovou činností (úvazky 20,85).
Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen,
spolu s platy dorovnán zřizovatelem.
Materiálně technické zabezpečení budov:
budova I. stupně – 4 kmenové učebny, 1 sborovna s moţností vyuţít ji jako hernu pro ţáky,
knihovna ţákovská, kabinet, sklad čisticích prostředků
budova II. stupně - 2 kmenové učebny, 3 odborné učebny (F - Ch lab., dílny, počítačová
učebna), sborovna, ředitelna, 4 kabinety, sklad učebnic, úklidová komora
mateřská škola – 4 třídy, sklad lůţkovin, úklidová komora
Systém vytápění:
budova I. stupně - ústřední topení, plyn
budova II. stupně - ústřední topení, plyn
Investiční akce: Zřizovatel ţádal o dotaci na výměnu oken v budově 1. stupně. Ţádosti bylo
vyhověno a v červenci 2015 zde proběhla výměna všech oken a vchodových dveří. Zakoupila
se další interaktivní tabule a bílá školní tabule. V současné době jsou všechny třídy na 1.
stupni vybaveny interaktivní tabulí. V obou budovách byly nainstalovány bezpečnostní
zámky. V budově 2. stupně se v jedné třídě vyměnila všechna zářivková osvětlení.
Nad chodbou v budově 2. stupně byla provedena další etapa rekonstrukce střechy – zateplení
a výměna krytiny.
Projekčně je připravena i výměna oken a celkové zateplení budovy 2.stupně a MŠ.
Vymalovaly se všechny prostory pro školní kuchyni..

Pedagogický sbor
MŠ

ŠD
ZŠ

vedoucí učitelka Marie Malá
Jitka Chánová
Lucie Beránková
Milada Kokšteinová
Milada Hubáčková
Ing. Jana Daňková, VŠZ PEF, výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka
Mgr. Dana Hojková, M – VT, koordinátor ICT, TU VIII. třídy (8.post. ročník)
Mgr. Milada Mušková, Rj-On, TU VI. třídy (6. post. roč.)
Mgr. Hana Pártlová, Č - Hv, ŘŠ
Mgr. Hana Prášková, uč. 1. st. – Pv, TU I.třídy (1. post. roč.)
Mgr. Eva Sahulová, uč. I. st. - Pv, TU III. třídy ( 3. post. roč.)
Mgr. Jaroslava Stříbrská, uč. Čj, Aj, D, spolupodílí se na protidrog. aktivitách,
TU VII.třídy (7. post. roč.)
Mgr. Marta Šlajerová, uč. I. st. - Vv, TU II. třídy ( 2. post. roč.)
Mgr. Vladimíra Trávníčková, uč. I. st. - Pv, TU IV. třídy (4.a 5. post. roč.)
Mgr. Lenka Soumarová, Př – Ch, TU IX. třídy (9..post. roč.)

Věkový průměr pedagogického sboru je 49 let.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
MŠ – M. Malá –

J. Chánová –

L. Beránková M. Kokšteinová -

Osobnostní rozvoj předškolního pedagoga
Těšíme se do školy
Tvorba a inovace ŠVP
Tvůrčí dílna v MŠ
Technická dílna v MŠ
Hudební výlet do ZOO
Lidové zvyky a řemesla
Práce s přírodním materiálem
Netradiční tvorba z papíru
Tvůrčí dílna v MŠ
Technická dílna v MŠ
Tvůrčí dílna v MŠ
Technická dílna v MŠ
Osobnostní a sociální rozvoj předškolního pedagoga
Tvorba projektů vhodných pro předškolní vzdělávání
Tvůrčí dílna v MŠ
Technická dílna v MŠ

ZŠ – probíhaly kurzy v rámci projektu firmy AV Media, a.s. Moderní technologie ve
výuce přinášejí užitek a radost, jejímţ jsme od 1.9.2014 do 30.9.2015 byli partnery
za 1. stupeň – H.Prášková, E.Sahulová, M.Šlajerová, V.Trávníčková
Autorský zákon – moţnosti vyuţití dostupných zdrojů
na internetu
Testování a zpětná vazba s pomocí s pomocí hlasovacího
systému SMART Response

Metodika sběru informací, názorů a zpětné vazby pomocí XC
Cloudové nástroje pro zapojení ţákovských zařízení ve výuce
Webový seminář – Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních
učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji
Lesson Activity Toolkit
Moderní nástroje a inovativní postupy pro1. stupeň ZŠ
za 2. stupeň – J.Daňková, D.Hojková, M.Mušková, L.Soumarová, J.Stříbrská
Autorský zákon – moţnosti vyuţití dostupných zdrojů
na internetu
Testování a zpětná vazba s pomocí s pomocí hlasovacího
systému SMART Response
Metodika sběru informací, názorů a zpětné vazby pomocí XC
Cloudové nástroje pro zapojení ţákovských zařízení ve výuce
Webový seminář – Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních
učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji
Lesson Activity Toolkit
SDT1 – Úvod do metodiky práce s digitální třídou
Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka
(M.Mušková,J.Stříbrská)
Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ –
Matematika (D.Hojková, J.Daňková, L.Soumarová)
D.Hojková
Kyberkriminalita v praxi
Odborné kompetence k lektorování a mentoringu
pro interaktivní výuku s ICT
H.Pártlová
Zavádění moderních technologií do školy
Zákon o veřejných zakázkách
Google – cloud a tablety ve škole
Od tištěné učebnice k i-učebnici – strategie, jak řešit
Absolvování kurzů umoţňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými
metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protoţe nabytých zkušeností
vyuţívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy
pro výuku na interaktivní tabuli. Kurzy pro učitelky ZŠ byly financovány z grantového
projektu s názvem Moderní technologie ve výuce přinášejí užitek a radost.
Učitelkám z MŠ se kurzy proplácejí z rozpočtu přímých výdajů, přidělených škole podle
počtu ţáků MŠMT ČR prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích.
Všechny učitelky obdrţely certifikáty o absolvování.
Přespočetná práce pravidelná: E. Sahulová
V.Trávníčková
L.Soumarová
J.Stříbrská
H.Prášková
M. Šlajerová
M.Mušková

2 h týdně – reedukace čtení
2 h týdně - Vv 4+5
1 h týdně – přírodověda 5
1 h týdně - D 7
1 h týdně – Pč 1
2 h týdně – Tv 4+5
1 h týdně – Ov 8+9

Výchovně vzdělávací činnost
Vzdělávací programy: 1. – 9. ročník

školní vzdělávací program „Škola pro kaţdého“

Výuka cizích jazyků: Ve 3. aţ 9. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to s 3
hodinovou dotací ve 3. – 9. ročníku. Angličtinu vyučují tři učitelky, všechny kvalifikovaně.
Angličtina se taktéţ vyučovala jako krouţek, kterého se zúčastnilo 16 dětí z 1. a 2. ročníku a
vedla ho Mgr. Vladimíra Trávníčková.
Anglicky se téţ učily děti v mateřské škole, které vedla paní Jitka Matějková ze Strunkovic
nad Blanicí.
Podle úpravy Rámcového vzdělávacího programu platné od 1.9.2013 se začal od 8. třídy
vyučovat ruský jazyk s 3 hodinovou dotací. Předmět učí plně kvalifikovaná paní učitelka.
Předmět je zahrnut mezi tzv. povinné předměty.

Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti
I v mimoškolních aktivitách jsme se řídili naším ŠVP. Některé akce, které pro děti a
ţáky vybíráme pro upevnění vědomostí, návyků, se uţ staly tradicí. Na 1. stupni se osvědčily,
a proto se stále zařazují, divadelní představení ve Vodňanech a návštěvy ekologického centra
Dřípatka v Prachaticích. Na 2. stupni jsou to exkurze do Českých Budějovic na Hobby,
Vzdělání a řemeslo a Trh pracovních příleţitostí v Prachaticích. Pro ţáky 2. stupně se snaţíme
vybírat divadelní a filmová představení, projekty a exkurze tak, aby navazovaly na učivo ze
školy - přednáška sdruţení Jihočeské matky Zdroje energií, dvoudenní projekt pro zájemce
na podporu čtenářské gramotnosti (z pátku na sobotní dopoledne) Noc s …. – noc plná her,
soutěţí a čtení s půlnoční diskotékou. Ze sportovních akcí jmenujme lyţařský výcvik,
plavecký kurz pro děti z mateřské školy a z 1. stupně ZŠ, lehkoatletickou olympiádu.
V předvánočním čase uţ tradičně připravují ţáci 2.stupně mikulášskou nadílku v mateřské
škole a na 1.stupni, zpívání u rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích, vánoční pečení
cukroví, návštěvu spoluobčanů s přáními v Domě s pečovatelskou sluţbou.
Tradiční jsou i charitativní sbírky, kterých se zúčastňujeme – Tříkrálová sbírka 2014, pomoc
handicapovaným dětem OS Píšťalka, fond FIDUS – pro Pediatrickou kliniku v Motole, pro
sdruţení CPK – CHRPA – chov koní pro hiporehabilitaci.
I prezentace ţáků školy na veřejnosti je uţ tradicí – výše zmiňované pásmo koled při
rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích v prosinci, vánoční koncert dětí z mateřské školy
spolu se sborem Česká píseň z Prachatic, v květnu děti z 1. stupně a z MŠ připravují pásmo
písniček, tanečků a scének při příleţitosti oslav Dne matek.
Výčet všech dalších akcí, výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy.
V červnu proběhlo pochodové cvičení spojené s evakuací školy – trénink na případné
ohroţení ţáků a učitelek.
Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, které zdobily chodby
školy.
Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bliţší poznávání ţáků, zvyšují
jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, ţe
není nad proţitky.
V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: vzdělávací programy
v Dřípatce v Prachaticích, řada pohádek v místě školky, mikulášská besídka, vánoční besídka
pro rodiče s tvořením. Dále karneval, vynášení paní Zimy, hry, soutěţe, výlet do ZOO
v Hluboké nad Vltavou, oslava MDD – soutěţní odpoledne, opékání vuřtů, šipkovaná,
rozloučení s dětmi, které půjdou do ZŠ (společně s rodiči – hry, soutěţe, pohoštění). Od ledna
začaly děti se svolením rodičů navštěvovat místní saunu pro posílení zdraví dětí. Od dubna do

června jezdily dětí do předplavecké školy. Od října do června kaţdý týden probíhala výuka
anglického jazyka, vedla paní Jitka Matějková.
Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem
33 dětí. Organizuje prodej knih ţákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a
Fragment. Z lékařských prohlídek organizujeme ve spolupráci s MUDr. Bendou dvakrát do
roka zubní prohlídky.
Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se sběrnou
odpadových surovin Vodňany.
V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí
si kaţdý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. Ţáci
přiměřeně svému věku poznali důleţitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali
vzdálenosti, orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály,
zhlédli různé videofilmy. Všem ţákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první
pomoci. V červnu 2015 byla pro celou školu vyhlášena evakuace z objektu a následovalo
pochodové cvičení. Délka trasy byla zvolena dle věku dětí.
Výchovu ke zdraví jsme prováděli v kaţdém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla
vhodná příleţitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví
jen ve 4. a 5. ročníku.

Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek 5. 2. 2015 a v pátek 6. 2. 2015. Zápis provedla
paní učitelka Mgr. Vladimíra Trávníčková a Mgr. Hana Prášková. K zápisu se dostavilo 20
dětí se svými rodiči, pro 1 dítě ţádali zákonní zástupci odklad školní docházky. O předčasný
nástup do školy ţádali rodiče pro jedno dítě. Všechny ţádosti jsou vyřizovány na základě
podkladů od dětského lékaře a pedagogicko psychologické poradny a všem bylo kladně
vyhověno.
Do 1. třídy nastoupilo 19 dětí.

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti
Vyznamenaní žáci: V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání, prospívají s vyznamenáním ţáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají ţáci,
kteří na konci pololetí nemají ţádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných
předmětů není vyšší neţ 1,5.
V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 45 ţáků (73,77 %), na 2. stupni pak 6 ţáků
(14,29 %). Celkem za celou školu 51 ţáků (52,03 %).
Ve 2. poletí obdrţelo vyznamenání na 1. stupni 39 ţáků (62,9 %), na 2. stupni 6 ţáků
(13,95%). Celkem za celou školu 45 ţáků (42,86 %).
Neprospívající: 3 v 1. pol., ve 2. pol. 2 ţáci
Přestup do speciální školy: 0
Dodatečný odklad školní docházky: 0

Integrovaní žáci: Letos byli integrováni 2 ţáci pro specifické poruchy učení. Integrovaným
ţákům byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle doporučení pedagogicko
psychologické poradny. Z úrovně PPP bylo provedeno 1 kontrolní šetření.
Přestup na 8leté gymnázium: 5 (2 ţákyně do Prachatic, 3 do Vodňan)
Snížené známky z chování: v 1. pol. nebyla udělena ţádná, ve 2. pol. 9x stupeň uspokojivý
Neomluvené hodiny: za celý školní rok 90 hodin ( u 12 ţáků)
Výchovná opatření:
Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu typu zapomínání domácích úkolů,
učebních pomůcek, neomluvené hodiny, popř. omlouvání dětí dle školního řádu. Stále
přetrvávají problémy s kouřícími dětmi. Jejich počet stále stoupá a přesouvá se i do mladšího
školního věku. Bohuţel se řešilo i podezření na kouření marihuany a její distribuce ve
spolupráci s Policií ČR z Prachatic a Netolic.
Ve spolupráci s OSPOD Prachatice a ředitelem DD Ţíchovec se řešilo i záškoláctví.
Celkem byla za celý školní rok udělena 2 napomenutí třídního učitele, 7 důtek třídního (
Pochvala nebyla udělena ţádná.
Účast na soutěžích a závodech:
v září a říjnu 2014 se ţáci 2. stupně zapojili do projektu Kraje pro bezpečný internet.
Úspěšnou řešitelkou kvízu se stala ţákyně 7. ročníku Zuzana Mušková – získala tablet
18. 12. 2015 se 19 dětí z 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěţe Vánoční inspirace – 2. místo zde
získalo druţstvo ve sloţení Zdeněk Botoš, Tereza Procházková, Vanesa Schánělcová a Sabina
Filsaková (všichni z 8. roč.)
v lednu 2015 vyhlásila OA, SOŠ a SOU Třeboň soutěţ Mladý módní návrhář – zúčastnilo
se 14 ţáků z 2. stupně, Adéla Pauchová (7. roč.) získala krásné 2. místo
školní kola –
olympiáda v českém jazyce (9.roč.), Matematický klokan (6.- 9. roč.), olympiáda
v anglickém jazyce, Rybářská olympiáda (6. – 8. roč.)
okresní kolo Zdravotnická soutěž – tým sloţen z dětí zdravotnického krouţku z 3.-5.roč.
Olympiáda v anglickém jazyce – ţákyně 9. ročníku Petra Kašparová
Sportovní soutěţe - Lehkoatletická olympiáda (6. – 9. roč.)
- 3. místo v běhu na 6 m – René Fakundíny (9. r.)
- 3. místo ve vrhu koulí – Stanislav Běleš (9.r.)
- 4. místo ve skoku dalekém – Stanislav Běleš (9.r.)
- 4. místo ve štafetě – Stanislav Běleš, René Fakundíny,
Martin Machovec (9.r.) a Jiří Bezděkovský (8.r.)

Další aktivity:
Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (výpočetní technika, seminář
z matematiky a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme ţákům nabídli i nepovinné předměty a
krouţky. Mimo toho 8 ţáků pravidelně docházelo na reedukaci čtení, kterou vedla
E.Sahulová.
Nepovinné předměty: náboţenství (1. - 9. roč.)
7 ţáků (J.Pártlová)
Kroužky: anglický jazyk (1. - 2. roč.)
16 ţáků (V.Trávníčková)
zdravotnický (3.-4.roč.)
11 ţáků (E.Sahulová)
ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 18 ţáků (klavír, zobcová
flétna, kytara, housle, trubka, flétna)
taneční obor 1 ţákyně.
Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se ţákům školy
věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 22 dětí Iveta Milerová
TJ Blaník – fotbal
21 dětí J. Šabršula, V.Petrlík
TJ Sokol – florbal
10 dětí V. Dubravec
včelařský krouţek
6 ţáků B.Bláha
Při DDM Prachatice byly ve Strunkovicích otevřeny – pro předškoláky TVOŘENÍČKO –
6 dětí vedla Miroslava Krumpová, pro děti z 1. stupně PASTELKA – 4 děti vedla
M.Kokšteinová
Články z denního tisku:
V průběhu roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji.
Pedagogy školy jsou občané téţ zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. Jako kaţdoročně
vydali deváťáci v červnu jedno číslo časopisu u příleţitosti ukončení školní docházky.
V Prachatickém deníku vyšel článek:
5. 12. 2014 – Deváťáci nadělovali spoluţákům
30. 12. 2014 – 1.A Základní škola Strunkovice nad Blanicí (foto třídy)
26. 5. 2015 – Noc s ... ve strunkovické škole
Mladá fronta Dnes
10.10.2014 – Fotografie ţáků 1. třídy s paní učitelkou Hanou Práškovou
Robinson – noviny pro děti kaţdého věku – autorské práce dětí
říjen 2014 – Bude zima – básnička Zuzany Muškové (7. r.)
prosinec 2014 - Bílá – básnička Zuzany Muškové (7. r.)
Radovánky – básnička Jana Jiráně (7. r.)
březen 2015 – Mé oblíbené místo – líčení Tomáše Matějky a Petra
Pavlíka (8. r.)
Mé oblíbené počasí – líčení Tomáše Matějky (8. r.)
červen 2015 – Vzpomínka na léto – Kateřina Furišová (9. r.)

Návštěvy ve škole
11.9.2014 provedly 2 pracovnice Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Prachaticích MUDr. Eva Nosková a Blanka Vachtová kontrolu plnění povinností
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 343/2009 Sb., o hygienických poţadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Pracovnice prostudovaly provozní řády ZŠ a MŠ ze dne 29.8.2013, zřizovací listinu školy,
včetně dodatků, zařazení do sítě škol, OP ředitelky školského zařízení a doklady o očkování
přijatých dětí do MŠ. Poté fyzicky prošly všemi budovami školy (chodby, třídy, WC,
zahrada), ověřovaly kapacity.
Nebylo zjištěno ţádné pochybení.
7.10.2014 provedl školní inspektor Mgr. Miroslav Doleţal kontrolu zabezpečení školních
budov proti vniku nepovolaných osob do budov školy. Nebylo zjištěno ţádné pochybení.
Přesto se v průběhu školního roku podařila zrealizovat montáţ IP systému - kamery a
zvonkové systémy AUDIO do budov základní školy a mateřské školy.
Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběţná veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to
17. 2. 2015. Předmětem kontroly bylo hospodaření s finančními prostředky přidělenými
Městysem v roce 2014. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a byly poskytnuty veškeré
doklady potřebné ke kontrole. Z finančních prostředků poskytnutých Městysem zbylo škole
219 167,75 Kč, které byly převedeny do rezervního fondu školy po schválení Zastupitelstvem
městyse.

Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2014/2015
Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Na pomoc byla
zakoupena publikace kolektivu autorů V.Mertina, J.Strádala, H.Úlovcové a J.Ciprové
Poradce k volbě povolání pro výchovné poradce a učitele ZŠ od nakladatelství RAABE, dále
jsme zakoupili počítačové programy Průvodce volbou povolání a testy volby povolání spolu
s databankou českých firem. Od Úřadu práce v Prachaticích dostáváme kaţdoročně tištěnou
formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě
povolání začlenili jednotliví vyučující do svých tematických plánů - český jazyk, matematika,
fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz
hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých ţáků, zvyšování sebevědomí a
sebedůvěry, nasměrování ţáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to jiţ
rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních ţivotních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto
hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v
blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se ţáky a jejich rodiči, kde je informují o studijních
programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál
větší míře vyuţívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Navštíví
konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní představu o další moţnosti studia.
Leckde mohou ţáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední řadě je věnována zvýšená příprava
na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole. Ţáci sdělí vyučujícím, z jakých předmětů
budou probíhat testy. Učitelky poté zavedou hodiny přímé práce s dětmi. V letošním školním
roce vyhlásil Jihočeský kraj povinnost vykonat 2 písemné přijímací testy na všechny typy
jihočeských středních škol. Předměty, z jakých se testování dělá, stanoví ředitel střední školy
a dá uchazeči o studium vědět prostřednictvím svých webových stránek nebo katalogů škol.
Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Ţáci se svými rodiči vyuţívají
moţnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se
mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko
psychologickou poradnou v Prachaticích.
1. října 2014 - navštívili ţáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou nejen v Jihočeském kraji, ale
prezentují se zde i školy z krajů jiných.
7. října 2014 – navštívili naši školu zástupci VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a sluţeb ze Strakonic
30. října 2014 – navštívili školu zástupci navštívili ţáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a
řemeslo v Českých Budějovicích s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou
nejen v Jihočeském kraji, ale prezentují se zde i školy z krajů jiných.
5. listopadu 2014 – navštívili školu zástupci SOŠ a SOU Hněvkovice
6. listopadu 2014 byli ţáci 9. ročníku na Trhu studijních příleţitostí, které pořádá Úřad práce
v Prachaticích.
21. ledna 2015 - navštívili školu zástupci TRIVIS Vodňany
27. ledna 2015 - navštívili školu zástupci SOU Vodňany
Letos se podávaly dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami
rodiče a na školu, kam se jejich děti dostanou a ony si ji vyberou, zasílají zápisový lístek.

Z niţšího neţ 9. ročníku nevyšel nikdo. Na 8leté gymnázium do Prachatic byly letos
přijaty dvě ţákyně a do Vodňan 3 ţáci z 5. třídy.
Z 9. ročníku se z 9 ţáků hlásilo 5 ţáků na střední školy ukončené maturitou, 4 ţáci do
učilišť. V prvním kole bylo přijato 7 ţáků, 2 ţákyně ve 2. kole přijímacího řízení.

Hodnocení žáků 9. třídy
V letošním školním roce byla naše škola vybrána do pilotního výběrového šetření výsledků
ţáků v počátečním vzdělávání, do něhoţ byly zapojeny 9. ročníky vybraných základních škol.
Testování proběhlo ve dnech 13. 5. a 15. 5. 2015 elektronicky v blocích Společenský přehled,
zahrnující otázky ze zeměpisu, dějepisu a výchovy k občanství, a Přírodovědný přehled,
obsahující otázky z chemie, biologie a fyziky.
Po vyhodnocení testů si mohl kaţdý ţák na internetu vyhledat výsledky svého snaţení
v porovnání s ostatními spoluţáky. Výsledky za konkrétní školu, zapojenou do pilotního
testování, byly zpřístupněny jen pro vedení školy. V obou sledovaných přehledech jsme
dosáhli velmi dobrých výsledků.

Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.1.10/01.0067
(Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji) Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný ze
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
Základní škola získala finanční prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na
ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve výši 2 433 675,- Kč. Projekt měl trvat 29 měsíců ( březen 2009
– červenec 2011). V květnu 2011 rozhodl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola o
prodlouţení délky projektu do 31.1.2012. V rámci realizace škola získala 10 nových
počítačů, interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, školní nábytek, učitelky získaly patřičná
školení k aktivnímu vyuţití zakoupených přístrojů, kaţdá z nich samostatně vytvořila 2
programy na výuku svých předmětů, aplikují je ve svých předmětech, navázaly spolupráci se
svými kolegy z jiných škol k odzkoušení programů, dále se učitelky vzdělávaly v celkem 26
seminářích, ţáci se zúčastnili 42 odborných exkurzí, besed a výletů.
V letošním školním roce běţí pětiletá lhůta udrţitelnosti projektu, ředitelka školy vypracovala
3. zprávu o udrţitelnosti s fotodokumentací, na níţ je patrné, ţe didaktická technika,
zakoupená z prostředků projektu, je neustále v provozu a mezi ţactvem oblíbená.

Grantový
projekt
CZ.1.07/1.4.00/21.3649
Moderní
škola
pro
konkurenceschopnost spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu
Dne 2.2.2012 podepsala ředitelka školy rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5886/21/7.1.4./2012
vydané pro roky realizace projektu od 2012 do 2015. Škola tímto projektem s názvem
Moderní škola pro konkurenceschopnost získala celkem 712 503 Kč. Projekt měl několik
klíčových aktivit – vzdělávání učitelek ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti, metodický kurz pro učitelky cizích jazyků, vzdělávání
pro oblast digitálních technologií, přírodovědné a matematické gramotnosti, nákup digitálních
přístrojů, učitelky vytvořily celkem 300 digitálních učebních materiálů (DUMů).
Získali jsme interaktivní tabuli na 1. stupeň školy, dataprojektor, 2 notebooky, flash disky.
K této didaktické technice jsme zakoupili další interaktivní tabuli, 4 počítačové sestavy a
tiskárnu, 1 notebook.
V letošním školním roce jsme podle harmonogramu plnění dokončily předepsané penzum
školení. Dále 8 učitelek zpracovalo a odzkoušelo po 10 digitálních učebních materiálech, 2
učitelky po 20. Kvóty školení a vypracování digitálních učebních materiálů byly splněny. 14.
11. 2014 podepsala ředitelka školy licenční smlouvu s Ministerstvem školství, mládeţe a
tělovýchovy, kdy všechny učitelky, které vytvářely DUMy, získaly autorská práva na všechny
vytvořené sady učebních materiálů. Tím projekt skončil. Finanční vypořádání dotace proběhlo
12.1.2015. Prostředky byly beze zbytku vyčerpány.

Grantový projekt CZ.1.07/1.1.14/01.0030 Zlepšení podmínek pro
implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů
na ZŠ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního
fondu
Od září školního roku 2012/2013 se škola zapojila do projektu s názvem Implementace
inovativních metod do výuky přírodovědných předmětů. Projekt potrvá 2 roky a zúčastní se

ho ţáci 6.-9. ročníku pod vedením Mgr. Lenky Soumarové a Ing. Jany Daňkové. Během
tohoto období se děti naučí pracovat s nejrůznějšími digitálními měřidly a vyzkouší si mnoho
praktických dovedností. K dispozici jim je kolem 30 měřidel (např. ampérmetr, barometr,
pHmetr, spirometr, teslametr, měřič CO2, O2 a vlhkosti, luxmetr atd.). Ke zpracování ţáci
obdrţeli nové notebooky. Je vyuţíváno inovativních ICT pomůcek do vyučování
přírodovědných předmětů chemie, fyziky a přírodopisu.
Projekt si klade za cíl rozvinout v dětech hlubší zájem o přírodovědné obory, vědecká činnost
dětí bude zajisté přínosem pro jejich budoucí praktický ţivot, popř. zaměstnání.
Projekt skončil závěrečnou konferencí dne 28.8.2014.
Dne 25.6.2015 podepsal ředitel Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Střediska sluţeb školám z Českých Budějovic pan Mgr. Miroslav Pikhart, který byl garantem
celého projektu, se starostou Strunkovic nad Blanicí Ing. Karlem Matějkou darovací smlouvu
o převodu movitých věcí (měřidel). Zastupitelstvo městyse dne 24.6.2015 schválilo, aby se
movité věci předaly Základní škole a dne 1.7.2015 podepsala ředitelka školy Mgr. Hana
Pártlová se starostou městyse Ing. Karlem Matějkou darovací smlouvu o převodu movitých
věcí.

Grantový projekt CZ.1.07/1.3.00/48.0078 Profesní podpora pracovníků
předškolního vzdělávání podpořeného v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Filosofií projektu bylo nabídnout MŠ kvalitní vzdělávací podporu v oblastech přípravy
vlastních vzdělavatelů, polytechnického vzdělávání, stáţe v MŠ a osobnostně sociálního
rozvoje pedagogů.
Vzdělávání bylo kontinuální, dlouhodobé a navazující. Bylo zcela zdarma. Projektu se
zúčastnily Marie Malá, Jitka Chánová a Bc. Milada Kokšteinová.
Realizace kurzů: červen 2014 – duben 2015 na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.
Projekt byl ukončen v červnu 2015. Kaţdá účastnice kurzu obdrţela Osvědčení o absolvování
kurzu celoţivotního vzdělávání za program, který absolvovala.

Grantový projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0045 Moderní technologie ve výuce
přináší užitek a radost – partnerství v projektu
Ředitelka školy podepsala dne 27. 8. 2014 Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem
s firmou AV MEDIA se sídlem Praţská 1335/63, Praha. Na základě toho škola získala
365 880,- Kč na nákup 9 notebooků HP Elite Book 840 pro učitelky, ke kaţdému notebooku
SW Smart Notebook 14 a doplňkový software Flexibooks. V rámci projektu jsme se
zúčastnili celkem 70 školení (viz DPPP této výroční zprávy).
Projekt byl ukončen v září 2015.

Ve Strunkovicích nad Blanicí 12. 10. 2015

Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

