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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 sdružuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD     

Organizační struktura: 

 
 

Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém 

zasedání dne 23. 6. 2021 udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2021/2022. 

 

Veškeré organizační i provozní záležitosti během celého školního byly ovlivněny dvěma 

faktory - rekonstrukcí školní jídelny (zahájení školního roku až 7. 9. – dny volna) a pandemií 

(opakované uzavření školy). Do běžného plnohodnotného provozu se škola vrátila  24. 5. 

2021.  V době uzavření škol probíhala distanční výuka (forma vždy odpovídala nařízením 

vlády a ministerstva školství či zdravotnictví).  Do distanční výuky bylo zapojeno 100% žáků 

(včetně sociálně slabších žáků i žáků DD Žíchovec), distanční výuka také probíhala u 

předškoláků v MŠ. Škola disponovala dostatečným technickým vybavením pro distanční 

výuku (výpůjčky notebooků). Rozvrh (časové rozložení, počty hodin, předměty, hodnocení a 

klasifikace, pedagogické intervence) vždy odpovídaly doporučením ministerstva školství. 

Všichni pedagogové (MŠ, ZŠ, AP) pracovali dle pokynů ředitele – využívali také tzv. home 

office. Školní jídelna poskytovala jídlo žákům i cizím strávníků (za dodržování požadovaných 

pravidel). Provoz školní jídelny byl v období 1. – 21. 3. 2021 zcela přerušen pro všechny 

strávníky.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Školská rada  
     V září 2020 bylo na základě mimořádných opatření (coronavir) a po dohodě se 

zřizovatelem prodlouženo funkční období školské rady, ta 8. 10. 2020  schválila výroční 

zprávu o činnosti školy ve školním roce 2019/2020, výroční zprávu o hospodaření za rok 

2019. Ředitelka školy dále předložila k projednání jednací řád ŠR, školní řád, pravidla pro 

hodnocení výsledků žáků, provozní řády a vnitřní řád pro pracovníky školy. Předložené 

dokumenty byly schváleny všemi přítomnými.  

Ředitelka školy dále poskytla informace k  hodnocení školního roku 2019/2020 – hlavně info 

ohledně dopadu uzavření školy na organizaci a úroveň výuky. Seznámila zástupce rodičů 

s plánem na školní rok 202/2021 – jak organizační zajištění, tak finanční situaci. 

Zástupci rodičů vznesli připomínky ze strany rodičů (rekonstrukce ŠJ, materiální vybavení 

školy, organizace MŠ). 

V červnu 2021 proběhly volby členů školské rady na období 2021 – 2024. 

 

Počet budov: 2 

Počet tříd: 9  

Celkový počet žáků: k 30. 9. 2020 bylo 128 žáků. Na I. stupni bylo k 30. 9. 2020 75 žáků, na 

II. stupni bylo žáků 53. Školní rok skončil s počtem žáků 126. (počet žáků během celého 

školního roku pravidelně kolísá – např. přesuny dětí v DD Žíchovec) 

Oddělení ŠD: Do dvou oddělení bylo k 30. 9. 2020 přihlášeno 43 dětí. Funguje  ranní družina 

(od 6.00 do 7.30) i odpolední družina (do 15.45). Průměrná docházka dětí za celý školní rok 

byla ráno  6 dětí a odpoledne 24 dětí.  

Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je 56 dětí Ve školním roce 2020/2021 byly otevřeny 2 třídy. 

V MŠ bylo k 30. 9. 2020 zapsáno 41 dětí. Průměrná docházka dopoledne byla celkově 25,3 

dětí a odpoledne 12,2. O hlavních prázdninách docházelo v červenci a srpnu průměrně 

dopoledne 10,7 dětí a odpoledne 8,4 dětí. 

 

Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 51 dětí ve věku 7 – 10 

let, 38 dětí ve věku od 11 do 14 let a 17 žáků nad 15 let, 40 dětí z MŠ, 27 zaměstnanců školy 

a 31 ostatních dospělých osob – z toho 20 seniorů, 2 z městysu a 9 ostatních osob. 

 

Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada - 440 m2 

parcela č. 488 - dvougaráž - 61 m2 

parcela č. 322 - č.p. 202 - 1231 m2 

parcela č. 184 - č.p. 155 - 381 m2 

 

Počet pedag. pracovníků:  v ZŠ učitelky - 12 (úvazky 10x 1,00, 1x 0, 0,27, 1x 0,636) + 2 

vychovatelky (2x úvazek 0,75), v MŠ 4 (úvazky 4x 1,00), 1 asistentka pedagoga pracovala 

v MŠ (úvazek 0,5)  a 2 asistentky pedagoga pracovaly v ZŠ (2x úvazek 1,00 – během roku 

několikrát změna – dle sdělení PPP). 

Počet provozních zaměstnanců: 1 hospodářka školy na úvazek 1, 00, úklid 3 (úvazek 1x 

0,85, 2x 1,00), v ŠJ 4 (úvazek 1x 0,8 – vedoucí ŠJ, 3x 1, 00 – kuchařky – z toho doplňková 

činnost - úvazek 0,5), školník – dohoda. 

Celkem zaměstnanců 29 + ŘŠ. 

Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen -  

projednáno  se zřizovatelem. 

 

 

Materiálně technické zabezpečení budov:  



budova I. stupně – 5 kmenových učeben, kabinet, sklad čisticích prostředků 

budova II. stupně – 4 kmenové učebny (1 v odpoledních hodinách funguje jako školní 

družina, 2 fungují zároveň jako odborné učebny - přírodovědná, dílny), počítačová učebna, 

sborovna, ředitelna, 3 kabinety (fyzikální, kabinet pro dílny+VV+PČ, kabinet pro 

ZUŠ+HV+ŠD se školní knihovnou), sklad učebnic, 2x úklidová komora (sklad úklidových 

prostředků), 1x školní družina 

mateřská škola – 4 třídy, sklad lůžkovin, úklidová komora, archiv + kancelář MŠ  

Systém vytápění: budova I. stupně - ústřední topení, plyn 

 budova II. stupně - ústřední topení, plyn 

Investiční akce: Ve školním roce 2020/21 byla dokončena rekonstrukce budovy 1. stupně 

(střecha, 3 nové učebny) a rekonstrukce školní jídelny (vybavení, vzduchotechnika). Proběhla 

výmalba celé MŠ a obnova vybavení všech kabinetů a skladů.   

 
Pedagogický sbor 
 

- tvoří jej plně kvalifikované učitelky, sbor je stabilní 

 

MŠ   4 učitelky (jedna s doplněným vzděláním Bc.) 

ŠD  2 vychovatelky 

ZŠ  12 učitelek (5x pro I. stupeň, 7x pro II. stupeň) 

 

 

Hospitační činnost 

 
Hospitační činnost probíhala podle plánu (v době uzavření škol – online) jak v ZŠ tak v MŠ, 

byly kontrolovány tematické plány, výstupy a učivo, práce se žáky se speciálními potřebami. 

Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

 

 

Výchovně vzdělávací činnost 
 

Vzdělávací programy: 1. – 9. ročník    školní vzdělávací program „Škola pro každého“ 

 

Výuka cizích jazyků: Ve 3. až 9. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to 

s tříhodinovou dotací ve 3. – 9. ročníku.  Angličtinu vyučovaly dvě učitelky, obě 

kvalifikovaně. 

Angličtina se taktéž vyučovala jako kroužek, organizovaný DDM, pro 1. i 2. stupeň.  

 

Jako druhý cizí jazyk se vyučoval německý jazyk (8. a 9. ročník) s tříhodinovou dotací. 

vyučovala neaprobovaná učitelka. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

           

TERMÍN NÁZEV AKCE 

27. 8. 2020  webinář - Webové školení v užívání systému 

Škola OnLine pro učitele 

19. – 21. 8. 

2020 

Metodické setkání: konverzace v angličtině 

25. – 26. 11. 

2020 

webinář Problémová třída 

2. – 3. 12. 

2020 

webinář Šikana a kyberšikana 

19. 1. 2021 webinář Inkluze v praxi – přehled novelizací a 

jejich problémy 

14. 1. 2021 webinář  SYPO NPI ČB – Jak hodnotit první 

pololetí 20/21 

26. 1. 2021 webinář - Dyskalkulie a další poruchy učení u 

žáků 2. stupně ZŠ 

15. 2. 2021 webinář – Bezpečnost on-line 

3. 2. 2021 Webinář – Online deskové hry ve výuce 

9. 2. 2021 Webinář – Virtuální svět aneb bezpečnější 

internet 

23. 2. 2021 Webinář – Jak rozvíjet důvěru a spolupráci 

mezi školou a rodinou 

1. 3. 2021 Sdílení materiálů a sdílené disky v systému G 

Suite 

1. 3. 2021 Webinář – Podpora rozvoje osobního 

potenciálu a talentů u žáků 

23. 2. 2021 Webinář – Praktické tipy na distanční výuku 

cizích jazyků 

2. 3. 2021 Webinář – Digitální technologie ve výuce 

cizích jazyků 

3. 3. 2021 Webinář -  Hodnocení při online výuce 



15. 3. 2021 Webinář - Online aplikace k získávání zpětné vazby (testy, 

hry, kvízy) 

9. 3. 2021 Webinář -  ŠVP v INSPIS 

12. 3. 2021 MAS Šumavsko – setkání ředitelů 

19. 3. 2021 Jak zpracovat video 

29. 3. 2021 Tvorba a využití slovních mraků, 

myšlenkových map, QR kódy, komiksy, 

virtuální nástěnky 

12. 4. 2021 Canva - tvorba a úprava grafických materiálů 

do výuky 

12. 4. 2021 Financování nepedagogické práce 

14. 4. 2021 Financování pedagogické intervence 

21. 4. 2021 Výtvarná výchova trochu jinak 

26. 4. 2021 Úprava dokumentů v MS Word 

12. 5. 2021 MAS Šumavsko – setkání ředitelů 

10. 5. 2021 Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého 

stupně základní školy 

13. 5. 2021 Oblastní workshop ICT Revize ŠVP v informatice, 

programování, robotika pro ZŠ a SŠ 

21. 5. 2021 Oblastní workshop Základy programování Scratch 

pro základní školy 

 

17. 5. 2021 Školení ŠMP – PPP České Budějovice 

25. 5. 2020 Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení 

 

         

 

 

 



Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 
M. Vejvodová – Studium pro ředitele škol a školských zařízení – ukončeno 14. 9. 2020 

E. Toušková – Studium pro asistenty pedagoga – ukončeno 23. 4. 2021 

M. Kahudová – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ –  

ukončeno 19. 6. 2021 

 

 

 

 

Inkluze: 

Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 10 žáků. 

V rámci pedagogické intervence pracovalo 22 žáků.  

Asistent pedagoga v ZŠ pro 5 žáků. 

Asistent pedagoga v MŠ pro 2 děti 

Kontrolní šetření PPP probíhala podle plánu. 

 



 

1. 2. 3. 4. 5.

Český jazyk 9 10 9 8 8 44 6

Anglický jazyk 3 3 3 9

Matematika 4 5 5 4 5 23 1

Informatika 1 1 2 1

Prvouka 2 2 2 6

Přírodověda 2 1 3

Vlastivěda 2 2 4 1

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5

Celkem 20 22 24 26 26 118 9

Vyučovací 

předměty

Ročník

Učební plán pro 1. stupeň

Celkem
Z toho 

DČD



Výchova ke zdraví je integrována do TV a rodinné výchovy 

6. 7. 8. 9.

Český jazyk 5 4 5 4 18 2

Anglický jazyk 3 3 3 3 12

Matematika 4 5 4 5 18 2

Chemie 2 2 4

Fyzika 2 1 2 2 7 1

Přírodopis 2 2 2 1 7 1

Zeměpis 2 2 1 2 7 1

Dějepis 2 2 2 2 8

Občanská výchova 1 1 1 1 4

Rodinná výchova 1 1 1 1 4 1

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Pracovní činnosti 1 1 1 1 4

Informatika 1 1

Volitelné předměty 1 3 3 3 10 10

Celkem 29 30 31 32 122 18

Vyučovací 

předměty

Ročník

Učební plán pro 2. stupeň

Celkem
Z toho 

DČD



Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Mimoškolní aktivity jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a řídí se školním 

vzdělávacím programem. 

Celý školní rok 2020/2021 byl ovlivněn pandemií – tedy i možnosti pořádání nebo účast na 

různých akcí byly dost omezeny. 

Před podzimním uzavřením škol ještě proběhla Štafeta 100 + 1 nebo hudební program o 

vývoji české rockové hudby, šesťáci stačili vyrazit na výchovný program do Stožce. 

Veškeré ostatní aktivity proběhly v měsíci červnu, a vzhledem k epidemiologickým 

opatřením, převládaly třídní aktivity – Laser aréna Písek, aktivity v DDM Pt, návštěva 

Výzkumného ústavu ve Vodňanech nebo úniková hra v PT. 

 Důležitá je prezentace školy na veřejnosti – už samozřejmostí se staly příspěvky do 

strunkovického Zpravodaje i lokálního tisku. 

 

 

Výčet všech dalších akcí, výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy. 

Žáci školy a školky i žáci navštěvující zájmové kroužky se tradičně podílí na výzdobě školy i 

úpravě okolí školy. 

 

V mateřské škole se i přes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

omezené možnosti (coronavir) v průběhu roku uskutečnilo mnoho vzdělávacích akcí, jak 

sportovních tak kulturních – viz hodnocení MŠ. 

 

Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Státem dotované mléko a 

ovoce odebíraly všechny děti z prvního i druhého stupně. Škola organizuje prodej knih žákům 

z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Ve spolupráci s městysem  se 

škola podílí na sběru starého papíru a třídění odpadu.  

    

V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí  

má každý  vyučující zařazené toto téma do svých tematických plánů. Žáci přiměřeně svému 

věku poznali důležitá 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 žákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci. 

V červnu 2021 proběhlo celoškolní cvičení v přírodě (poplach – organizace byla přizpůsobena 

požadavkům hygieny (omezení kontaktů žáků). 

  

Během školního roku  absolvovala v MŠ jedna studentka aktivitu „Sdílení zkušeností 

pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 
 

Vyznamenaní žáci:  

 

V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s 

vyznamenáním žáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají žáci, kteří na konci pololetí 

nemají žádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5. 

V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 61 žáků, na 2. stupni pak 11 žáků Celkem za 

celou školu 72 žáků  

Ve 2. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 56 žáků na 2. stupni 11 žáků. Celkem za 

celou školu  67 žáků. 

 

Neprospívající: v 1. pololetí – neprospěl 1 žák (8. ročník) 

                          ve 2. pololetí - neprospěla 1 žákyně (1. ročník) 

 

Snížené známky z chování: v 1. pololetí nebyl nikdo z žáků hodnocen stupněm uspokojivý, 

ve 2. pololetí byl hodnocen stupněm uspokojivý 1 žák (7. ročník) 

 

Neomluvené hodiny: během školního roku byla evidována 1 neomluvená hodina (žák 6. 

ročníku). 

 

Výchovná opatření:  

 

      Řešily se přestupky – porušování  školního řádu – příprava na vyučování, absence a 

chování žáků ( byl řešen závažný přestupek – kybernetický útok v době distanční výuky). 

Přibývají problémy šikany a kyberšikany (v souvislosti s distanční výukou) a přetrvávají 

problémy s dětmi, které užívají návykové látky (cigarety i marihuanu.). Jejich počet stále 

stoupá a přesouvá se i do mladšího školního věku.   

Celkem bylo za celý školní rok uděleno 7 napomenutí třídního učitele, 4 důtky třídního 

učitele a 2 důtky ředitelky školy. 

 

Ve spolupráci s OSPOD Prachatice, PPP a PČR se  řešila složitá rodinná situace  

některých žáků. 

Při předcházení patologickým jevům a zároveň podpora budování vzájemných 

mezilidských vztahů a tolerance je důležitá intenzivní spolupráce 1. a 2. stupně 

 

 

Zápis k povinné školní docházce 
 

Zápis do 1. třídy letos proběhl bez osobní účasti dětí a rodičů. V termínu 1. – 15. 4. 2021 

se k základnímu vzdělávání přihlásilo 15 dětí, odklad školní docházky žádal pro své dítě 3 

rodiče. Do 1. třídy nastoupí 12 dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účast na soutěžích a závodech – viz příloha  
 

Naplňování cílů EVVO 
Problematika envirometálního vzdělávání je začleněna do jednotlivých předmětů ŠVP (ZŠ, 

MŠ, ŠD). Škola spolupracuje s obcí (podnikovou sférou, ostatními subjekty) při likvidaci 

veškerého odpadu. Využívání středisek a center ekologické výchovy bylo omezeno pandemií.  

Škola se snaží o ekologizaci provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) – týká se 

zaměstnanců i žáků (rodičů). 

 

Další aktivity 

 
Náboženství 

 

Kromě povinných předmětů škola žákům nabídla i nepovinný předmět - náboženství 

 

ZUŠ 

 

Dlouhodobě škola spolupracuje se ZUŠ Vlachovo Březí, jejíž pobočka je ve Strunkovicích 

nad Blanicí zřízena (škola poskytuje bezplatně prostory k výuce i koncertům). 

Jednotlivé počty žáků v nástrojových třídách na pobočce ve škol. roce 2020 / 21-  

klavír = 5; zobcová flétna = 5; trubka = 2; tenor = 1; saxofon = 2; příčná flétna = 1; housle = 

5; kytara = 7; akordeon = 1; 

Celkem v tomto školním roce 2020/21 na pobočce ve Strunkovicích zapsáno  =  29 žáků  (z 

toho 4 vyučováni ve Vl. Březí, ale jsou žáky ZŠ Strunkovice). 

 

                                               

Kroužky organizované DDM Prachatice 

 

Škola začala spolupracovat na nové úrovni s DDM Prachatice – organizačně kroužky 

zajišťuje DDM, škola pak poskytuje prostory a většinu vedoucích kroužků 

 

Kurz keramiky pro dospělé I. 

Keyboard  

Mrštný jazýček 

Angličtina konverzace 

Angličtina pro1.st 

Školička 

Keramika I. 

Vyšší dívčí 

Výtvarný kroužek 

Veselé tanečky 

Sportovky pro každého 

Klub dovedných rukou 

Tvořeníčko 

Lanovky 

 

Celkem 150 účastníků 

 



Články z denního tisku 

 

V průběhu roku podává  škola informace pro občany v místním Zpravodaji a dalších médiích 

(Prachatický deník, Prachatickonews) 

Zpravodaj – pravidelné měsíční příspěvky 

 

 

    

 

   

Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2020/2021 

 

Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Intenzivně 

spolupracujeme s Úřadem práce v Prachaticích (tištěná forma či CD - Kam na školu s výčtem 

všech škol a učilišť v Jihočeském kraji, besedy, burza škol, testování profesní orientace), 

s pedagogickou poradnou nebo s Jihočeskou hospodářskou komorou (nabídka workshopů či 

seminářů). Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých předmětů - český 

jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 6. a 7. 

roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých žáků, zvyšování 

sebevědomí a sebedůvěry, nasměrování žáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. 

roč. je to již rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních životních hodnotách a cílech, o 

cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci 

středních škol dle možností jezdí na besedy se žáky, kde je informují o studijních programech 

svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře 

využívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Na některých školách 

mohou žáci dělat zkoušky nanečisto. Ve škole je věnována zvýšená příprava na přijímací 

řízení do škol například formou individuálních konzultací.  

V letošním školním roce se v září žáci osmého a devátého ročníku v rámci přípravy 

k povolání zúčastnili workshopu na farmě Prima Agri Pt a.s. Vzhledem k opakovanému 

uzavření škol, veškeré nabídky škol a předávání informací týkající se přijímacího řízení 

probíhalo online. 

 

      Přijímací řízení  

Z 9. ročníku se na střední školy či učiliště hlásilo 11 žáků. 

 

 

 

          

Přehled škol vycházejících žáků 

Gymnázium Vodňany 

SOŠ a SOU Písek –  automechanik 

VOSŠ a SPgŠ Prachatice – pedagogické lyceum 



SOU Vodňany –  řezník a uzenář 

Střední škola a Základní škola  Vimperk – kadeřník 

SPŠ Volyně – stavebnictví a architektura 

SOU Vodňany – zahradník 

Střední škola a Základní škola  Vimperk –  kadeřník 

Střední škola a Základní škola  Vimperk - opravář, svářeč 

Euroškola Strakonice – ekonomika a reklamní grafika 

OA, SOŠ a SOU Třeboň 

 

 

 

Na 8leté gymnázium do Prachatic byla letos přijata jedna žákyně. 

 

Kontroly ve škole  
 

18. 11. 2020 proběhla kontrola finančního výboru Městyse Strunkovice nad Blanicí podle 

zákona 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

ICT 

 

Vybavení ICT odpovídá velikosti školy (počet počítačů, IA tabule, projektory). V souvislosti 

s distanční výukou bylo nutno řešit wifi a připojení k internetu, škole byly také poskytnuty 

finanční prostředky ze státního rozpočtu na zlepšení stavu výpočetní techniky (navýšení počtu 

notebooků). V budově 1. stupně proběhla rekonstrukce půdních prostor, jejichž součástí bude 

také nová učebna výpočetní techniky. 

 

Úrazovost ve škole 
 

Ve školním roce došlo ke čtyřem úrazům, což je oproti předešlému roku mírný pokles (nižší 

počet způsoben uzavřením škol). Byla přijata potřebná výchovná a organizační opatření. 

 

 

Spolupráce s rodiči, stížnosti, podněty 

 
Spolupráce s rodiči byla po celý školní rok dobrá, jednotlivé stížnosti a připomínky byly 

ihned konstruktivně řešeny. Rodiče mají k dispozici ke komunikaci se školou školní e – mail 

nebo konzultační dny. V době uzavření školy (opatření – koronavir) byly využívány ke 

komunikaci i jiné komunikační aplikace (WhatsApp, messsenger, skype aj.) 

 
„Výzva č. 63 – OP VVV – Šablony II“ 

 
Škola k 31. 1. 2021 ukončila realizaci projektu Šablony II. 

 



 

„Výzva č. 80 – OP VVV – Šablony III“ 

 
Škola je od 1. 2. 2021 zapojena do projektu Šablony III (realizace 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023) 

Poskytnutá dotace bude použita na realizace aktivit – školní asistent v ZŠ a MŠ , projektové 

dny v ZŠ a MŠ.  

 

 

 
 

Ve Strunkovicích nad Blanicí 27. 9. 2021                   Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka 

 


