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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 29. 5. 2019 udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2019/20.

Školská rada (ŠR)
Ve školním roce 2018/19 se sešla školská rada dvakrát (4. 10. 2018 a 25. 6. 2019).
Schválila výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/18, výroční zprávu o
hospodaření za rok 2017 a provozní řády školy. Ředitelka seznámila členy ŠR se změnami ve
školním řádu a předložila ke schválení vnitřní řád školy a řády odborných učeben. V diskusi
se 4. 10. 2018 probíraly novinky – projektové dny, kroužek sborového zpěvu, vánoční
besídky na 1. stupni, návštěva Černého divadla v Praze, nová pozice školníka, nová účetní,
projekt Šablony, pořízení programu Bakalář, údržba zahrady. Předsedkyně ŠR Miroslava
Krumpová vznesla za rodiče různé dotazy a návrhy, s kterými se postupně seznámily i
pedagožky na pedagogických poradách – připomínky k organizaci školního vyučování,
oranžové vesty v MŠ, kurz plavání, spolupráce ze ZUŠ, záchody na I. stupni, organizace
anonymní ankety. V diskuzi 25. 6. 2019 ředitelka školy zhodnotila celý školní rok – zájezd do
Anglie, cyklovýlety, příspěvky do Zpravodaje, finanční situace školy, p. Krumpová a p.
Stehlíková vznesly několik připomínek rodičů – větší spolupráce se ZUŠ, řešit okolí školy ,
zavedení on line pokladny. V průběhu školního roku byla ředitelka školy v úzkém kontaktu
s předsedkyní ŠR. Další setkání je plánované na září 2019.
.
Počet budov: 2
Počet tříd: 9

Celkový počet žáků: k 30. 9. 2018 bylo 114 žáků. Na I. stupni bylo k 30. 9. 2016 71 žáků, na
II. stupni bylo žáků 43. V průběhu roku se na 1. stupni zvýšil počet žáků o jednoho žáka na 72
žáků. Školní rok skončil s počtem žáků 115.
Oddělení ŠD: Do dvou oddělení bylo k 30.9.2018 přihlášeno 43 dětí. Nadále funguje i ranní
družina od 6.00 do 7.30. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla ráno 8 dětí a odpoledne
34 dětí.
Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je 56 dětí Ve školním roce 2018/19 byly otevřeny 2 třídy.
V MŠ bylo k 30. 9. 2018 zapsáno 42 dětí. Průměrná docházka dopoledne byla celkově 25,3
dětí a odpoledne 16,6. O hlavních prázdninách docházelo v červenci a srpnu průměrně
dopoledne 7 dětí a odpoledne 4,4 děti.
Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 48 dětí ve věku 7 – 10
let, 47 dětí ve věku od 11 do 14 let a 12 žáků nad 15 let, 28 zaměstnanců školy a 40 ostatních
dospělých osob – z toho 25 seniorů z městysu.
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 12 (úvazky 10x 1,00, 2x dohoda), v MŠ 4 (úvazky 3x 1,00,
1x 0,9), ve ŠD 2 (úvazek 2x 0,75). Na úvazek 0,5 pracovaly 2 asistentky pedagoga.
Počet provozních zaměstnanců: 1 hospodářka školy na úvazek 1, 00 (od 1. 11. 2018), úklid
3 (úvazek 1x 0,85, 2x 1,00), v ŠJ 4 (úvazek 1x 0,63, 3x 1,00 –z toho doplňková činnost úvazek 0,5)
Celkem zaměstnanců 28.
Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen,
spolu s platy bylo dorovnán zřizovatelem.
Materiálně technické zabezpečení budov:
budova I. stupně – 5 kmenových učeben, 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 lůžkovin, úklidová komora, archiv + kancelář MŠ
Systém vytápění:
budova I. stupně - ústřední topení, plyn
budova II. stupně - ústřední topení, plyn
Investiční akce: V roce 2019 proběhla oprava střechy, výmalba vnitřních prostor školy,
rekonstrukce učebny fyziky, modernizace vybavení učeben

Pedagogický sbor
- tvoří jej plně kvalifikované učitelky, sbor je stabilní
MŠ
ŠD
ZŠ

4 učitelky
2 vychovatelky
10 učitelek, 1 externí učitel německého jazyka, 1 externí učitel HV

Hospitační činnost
Hospitační činnost probíhala podle plánu, jak v ZŠ tak v MŠ, byly kontrolovány tematické
plány, výstupy a učivo, práce se žáky se speciálními potřebami. Nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- probíhá podle plánu
Emoce – Vztek – Agrese a jejich role v životě
Matematika činnostně ve 2. ročníku
J. Šejvl - Rizikové chování
Otázky kolem přípravy dětských recitátorů
Tajemství vlastních jmen ve školní praxi
Jak učit o životě v komunistické diktatuře
Agrese X Agresivita – p. Martínek

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 vyučují tři učitelky, všechny
kvalifikovaně.
Angličtina se taktéž vyučovala jako kroužek, kterého se zúčastnilo 17 dětí z 1. stupně a vedla
ho Mgr. Radka Matušková a Mgr. Hana Prášková.
Jako druhý cizí jazyk se vyučuje německý jazyk (8. a 9. ročník) s tříhodinovou dotací.
Předmět, který je zahrnut mezi tzv. povinné předměty, učí plně kvalifikovaný učitel
Inkluze:
Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 9 žáků.
V rámci pedagogické intervence pracovalo 15 žáků.
Asistent pedagoga v ZŠ pro dva žáky.
Asistent pedagoga v MŠ pro tři děti
Kontrolní šetření PPP probíhala podle plánu.

Učební plán pro 1. stupeň
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Učební plán pro 2. stupeň

Ročník

Vyučovací
předměty
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Informatika
Volitelné předměty 1
Celkem

3

3
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1

Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti
I v mimoškolních aktivitách jsme se řídili naším ŠVP. Některé akce, které pro děti a
žáky vybíráme pro upevnění vědomostí, návyků, se už staly tradicí. Na 1. stupni se osvědčily,
a proto se stále zařazují, divadelní představení ve Vodňanech a návštěvy ekologického centra
Dřípatka v Prachaticích. Žáci se také zúčastnili vzdělávací akce „Společné bubnování, Veselé
zoubky nebo byli součástí projektu „Rozhýbejme děti“. Velikonoce si připomněli pečením
s Růženkou Vincikovou, Vánoce zase třídními vánočními besídkami. Někteří žáci se zapojili
do Tříkrálové sbírky, projektu Vyber si, co tě baví či do programu s mikroskopy. Celoškolní
akcí byl projekt ke státnímu svátku 28. 10. , společný vánoční oběd a hudebně – vzdělávací
program Rocková krabička. Na 2. stupni proběhly tradiční akce návštěva prachatické
knihovny a prachatického muzea, Trh pracovních příležitostí nebo Vzdělání a řemeslo a
Hobby v Českých Budějovicích. Druhý stupeň doplněný o žáky z prvního stupně vyrazil za
kulturou do Prahy do Černého divadla, kulturní znalosti ještě doplnil pořad o B. Němcové
nebo velikonoční beseda s Markétou Grillovou. Zdravou soutěživost podpořila účast
v lehkoatletické olympiádě, půlmaratonová štafeta v Českých Budějovicích, ale i pěvecká či
recitační soutěž. Sportovní tělesnou zdatnost podpořily tři cyklovýlety II. stupně nebo
celoškolní cvičení v přírodě. Jazykovou vybavenost prověřil zájezd do Londýna, anglické
představení nebo účast v olympiádě v anglickém jazyce. Třídní kolektivy se utužovaly na
jednotlivých školních výletech (Laser aréna Písek, kulturní Praha, plavecký bazén Volary).
Vztah k přírodě se budoval návštěvou Dne myslivosti ve Strunkovicích nebo oslavou Dne
Země. Devátý a osmý ročník měl možnost navštívit soudní přelíčení, druháci zase HZS
v Prachaticích.
I prezentace žáků školy na veřejnosti je už tradicí – děti z prvního stupně uspořádaly
malé vánoční vystoupení pro důchodce, v květnu připravily ve spolupráci s obcí oslavu Dne
matek a v červnu se vycházející žáci rozloučili se základní školou Školní akademií pro
rodiče, příbuzné a přátele školy za pomoci svých mladších kamarádů z 2. stupně. Společně
s učitelkami se pak slavnostně rozloučili v obřadní síni Úřadu městyse při rozdávání
vysvědčení.
Výčet všech dalších akcí, výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy.
Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, které zdobily chodby
školy. S výzdobou chodeb II. stupně pomáhá kroužek Tvořeníčko a děti ze školní družiny.
Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bližší poznávání žáků, zvyšují
jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, že
není nad prožitky.
V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: drakiáda, představení pohádek,
vánoční koncert s Českou písní, karneval, cirkusové představení, vzdělávací program
z projektu MAP, slet čarodějnic, vystoupení ke Dni matek, výlet do Kovářova z projektu
Šablony II.
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. Společně s občany Strunkovic
sbíráme starý papír.
V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí
si každý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. 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 2019 byla pro celou školu vyhlášena evakuace z objektu a následovalo
cvičení v přírodě. Délka trasy byla zvolena dle věku dětí.
Výchovu ke zdraví jsme prováděli v každém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla
vhodná příležitost se tématem zabývat. (na druhém stupni je výchova ke zdraví integrována
do TV a rodinné výchovy.)
Během školního roku vykonaly na naší škole na prvním i druhém stupni pedagogickou
praxi dvě studentky (asistent pedagoga, VOŠ SPgŠ Prachatice).

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 53 žáků, na 2. stupni pak 14 žáků Celkem za
celou školu 67 žáků
Ve 2. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 48 žáků ,na 2. stupni 12 žáků. Celkem za
celou školu 60 žáků.
Neprospívající: v 1. pol. i ve 2. pol. všichni žáci prospěli.
Snížené známky z chování: v 1. pol. bylo 5 žáků hodnoceno stupněm stupeň uspokojivý, ve
2. pol. 7 žáků stupněm uspokojivý.
Neomluvené hodiny: za celý školní rok 26 hodin ( u 4 žáků)
Výchovná opatření:
Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu – příprava na vyučování, neomluvená
absence a chování žáků. Stále přetrvávají problémy s dětmi, které užívají návykové látky
(cigarety i marihuanu.). Jejich počet stále stoupá a přesouvá se i do mladšího školního věku.
Řešeno ve spolupráci s Policií ČR.
Celkem bylo za celý školní rok uděleno 29 napomenutí třídního učitele, 25 důtek třídního
učitele a 7 důtek ředitelky školy.
Ve spolupráci s OSPOD Prachatice se řešila složitá rodinná situace některých žáků.

Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek 4. dubna a v pátek 5. dubna 2019. Zápis provedla
paní učitelka Mgr. Vladimíra Trávníčková a Mgr. Hana Prášková. K zápisu se dostavilo 16
dětí se svými rodiči. O odklad školní docházky žádalo pro své dítě 6 rodičů. Do 1. třídy
nastoupilo 11 dětí ( 1 dítě přestoupilo do 1. ročníku na jinou školu, 2 děti se přistěhovaly
během prázdnin).

Účast na soutěžích a závodech:
6. 9. 2018 – Dětský trojboj – 1. místo – A. Pechová, J. Hrdina, K. Valenta
2. místo – R. Rebeta, M. Lofová, M. Richter
10. 10. 2018 - Přírodovědný klokan – 1. místo – D. Pavlík
2. místo – A. Kašpar
3. místo - N. Pechová
11 / 2018 – Mladý chemik – M. Lofová – postup Praha
29. 1. 2019 – Olympiáda v Čj – 10. místo – K. Trubelová
13. 2. 2019 – Olympiáda v Aj – 11. místo – F. Říha
14. místo – K. Trubelová
20. 3. 2019 - Recitace – čestné uznání – E. Pártlová
27. 3. 2019 – Jihočeský zvonek – obl. kolo – 1. místo - J. Hrdina
2. místo – B. Mádlová
3. místo – A. Blažíčková
3. místo – E. Pártlová
- okr. kolo – 3. místo – J. Hrdina
22. 3. 2019 – Matematický klokan - Benjamin -1. místo – F. Richter
2. místo – Michal Švec
3. místo – J. Holata
- Kadet – 1. místo – N. Pechová
2. místo – V. Mráz
3. místo – A. Kašpar
4 / 2019 Rybářská olympiáda – 1. místo – O. Jílek
2. místo – L. Jiráň
3. místo – M. Neužil, M. Švec
6 / 2019 LAO – účast žáků II. stupně

Další aktivity
Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (výpočetní technika, seminář z matematiky
a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme žákům nabídli i nepovinné předměty a kroužky.
Nepovinné předměty: náboženství (1. - 9. roč.)

8 žáků (J. Pártlová)

ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 16 žáků (klavír, zobcová
flétna, kytara, housle, trubka, tenor)

Zájmové kroužky
NÁZEV
Sborový zpěv
Kroužek AJ
Mrštný jazýček - MŠ
Kroužek RJ
Kroužek vaření
Zdravotnický
kroužek

VYUČUJÍCÍ
Vejvodová – 8 žáků
Matušková – 9 žáků
Prášková – 8 žáků
Pártlová – 12 žáků
Mušková – 6 žáků
Mušková – 7 žáků
Sahulová – 13 žáků

Kroužky organizované DDM Prachatice
ZÁJMOVÝ
ÚTVAR
Keramika
KeramikaKurzy pro
dospělé
Plavání – suché
tréninky
Plavání – suché
tréninky
Lanovky
Keramika
Keramika
Vyšší dívčí
Keramika
Keramika
Parkour
Parkour
Klub dovedných
rukou
Tvořeníčko

POČET
ÚČASTNÍKŮ
6

25
12
12
9
6
7
7
6
8
15
15
8
10

Články z denního tisku
V průběhu roku podává škola informace pro občany v místním Zpravodaji a dalších
médiích (Prachatický deník, Prachatickonews, kabelová televize aj.)
Zpravodaj – pravidelné měsíční příspěvky
Prachatický deník 9/2018 - Trojboj
12/2018 - Ježíškova Vnoučata
6/2019 – Půlmaraton ČB
6/2019 – Dětská olympiáda
4/2019 Zájezd Anglie
Prachatickonews Ponožkový den

Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2018/19
Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Od Úřadu práce
v Prachaticích dostáváme každoročně 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 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 v blízkosti naší ZŠ 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. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní
představu o další možnosti studia. Leckde mohou žáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední
řadě je věnována zvýšená příprava na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole.
V letošním školním roce žáci osmého a devátého ročníku absolvovali v rámci přípravy
k povolání workshop ve firmě STS Prachatice, zúčastnili se náborové akce Střední
průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Písku, navštívili Trh pracovních příležitostí
v Prachaticích. V Českých Budějovicích pak byl cílem veletrh Vzdělání a řemeslo nebo
Dobrodružství s technikou.
Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Žáci se svými rodiči využívají
možnosti 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

Přijímací řízení
Letos se podávaly dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami
rodiče, po přijetí pak zasílají zápisový lístek.
Z 9. ročníku se na střední školy či učiliště hlásilo 9 žáků.
Seznam škol vycházejících žáků SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická ČB
SOU Vodňany, obor strojní mechanik
SPŠ a VOŠ Písek, elektrotechnika
VOŠ a SPŠ Volyně
VOŠ a SPŠ odborná škola řemesel a služeb Strakonice
SPŠ stavební České Budějovice
Obchodní akademie České Budějovice
VOŠ a SPŠ odborná škola řemesel a služeb Strakonice
SŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Volyně
Na 8leté gymnázium do Prachatic byla letos přijata jedna žákyně.

Testování žáků 8. ročníku
Ve školním roce 2018/19 se žáci osmého ročníku zúčastnili „Testování čtenářské a matematické
gramotnosti u žáků Jihočeského kraje –podzim 2018“ – s výsledky odpovídající krajskému průměru.

Kontroly ve škole
19. 10. 2018 proběhla kontrola SIBP na stavem BOZP - nebyly zjištěny žádné vážné závady.
.
20. 2. 20169 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného – nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedostatky

Úrazovost ve škole
Ve školním roce došlo k deseti úrazům, což je oproti předešlým rokům mírný nárůst. 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. Ve spolupráci se školskou radou škola připravila pro rodiče
možnost vyjádřit se k organizaci školy v anketě. Rodiče mají také k dispozici ke komunikaci
se školou školní e – mail nebo konzultační dny.

„Výzva č. 63 – OP VVV – Šablony II“
Škola se zapojila do projektu Šablony II. – realizace projektu bude 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021.
Škola obdržela dotaci ve výši 1 158 916, 00 Kč – prostředky budou použity rovnoměrně v
- ZŠ (školní asistent, projektový den)
- ŠD (školní asistent, vzdělávání)
- MŠ (školní asistent, projektové dny, komunitně osvětová setkání)

Ve Strunkovicích nad Blanicí 27. 9. 2019

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka

