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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 27. 5. 2015 udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2015/2016.
Školská rada (ŠR)
Ve školním roce 2015/2016 se sešla školská rada dvakrát (v říjnu a v květnu). Na
říjnovém zasedání se schválila výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015,
výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 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 probírala organizace akce Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
Na květnovém zasedání byla schválená výroční zpráva o hospodaření za rok 2015. Ředitelka
informovala členy ŠR o návštěvě hostů ze Základní školy z partnerských Vřesovic. Program
zajistí učitelky z I. stupně, ubytování a stravu obstará ředitelka školy. V různém se
diskutovalo o akcích v době prázdnin (výměna oken, zateplení části budovy II. stupně,
kotelna pro MŠ, lino do třídy na I. stupni). Předsedkyně ŠR obdržela inspekční zprávu
z listopadu 2015.
.
Počet budov: 2
Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 4. a 5. roč., ostatní ročníky samostatné třídy)..
Celkový počet žáků: k 30. 9. 2015 bylo 109 žáků. Na I. stupni bylo k 30.9.2015 69 žáků, na
II. stupni bylo žáků 40. V průběhu roku se na 1. stupni zvýšil počet žáku o jednoho žáka na 70
žáků a 2. stupni školy o čtyři žáky na 44. Školní rok skončil s počtem žáků 114.
Oddělení ŠD: Dne 2. 4. 2015 požádala ředitelka školy Krajský úřad o zvýšení kapacity dětí
z 25 na 43. Žádosti bylo vyhověno. Od září 2015 je do ŠD přihlášeno 43 dětí. Bylo vyhověno

i žádosti rodičů o otevření ranní družiny od 6.15 do 7.30. Průměrná docházka dětí za celý šk.
rok byla ráno 11 dětí a odpoledne 34 dětí. Na úvazek 0,75 zde jako vychovatelky působí
Milada Hubáčková a Lenka Toušková.
Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je stále 56 dětí Ve školním roce 2015/2016 byly otevřeny 2
třídy. V MŠ bylo k 30. 9. 2015 zapsáno 40 dětí. V první třídě, kterou vedla paní učitelka Bc.
Milada Kokšteinová a Lucie Beránková, bylo 29 dětí, ve druhé pod vedením Marie Malé a
Jitky Chánové bylo 11 dětí. Průměrná docházka dopoledne byla celkově 27 dětí a odpoledne
18. O hlavních prázdninách docházelo v červenci průměrně dopoledne 15 dětí a odpoledne 11
dětí. V srpnu dopoledne průměrně 12 dětí a odpoledne 8 dětí.
Vedoucí učitelkou MŠ byla Marie Malá.
Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 45 dětí ve věku 7 – 10
let, 36 dětí ve věku od 11 do 14 let a 10 žáků nad 15 let, 24 zaměstnanců školy a do 20
ostatních dospělých osob. Služeb školní jídelny využívalo i 23 starobních důchodců
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 10 (úvazky 10,00), v MŠ 4 (úvazky 3,73), v ŠD 2 (úvazek
1,5). Na úvazek 0,32 pracovala asistentka pedagoga.
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 24 (úvazky 21,4), s doplňkovou činností (úvazky 22,0).
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 možností využít ji jako hernu pro žáky,
knihovna žákovská, 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
Systém vytápění:
budova I. stupně - ústřední topení, plyn
budova II. stupně - ústřední topení, plyn
Investiční akce: Na jaře 2016 došlo k rekonstrukci poslední části střechy budovy II. stupně.
V červenci 2016 proběhla v části budovy II. stupně výměna oken, vchodových dveří a tato
část se zateplila, včetně nové fasády. Na I. stupni se v jedné třídě provedla výměna podlahové
krytiny. MŠ získala vlastní plynovou kotelnu.

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

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

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- probíhá podle plánu
Práce se čtečkou Flexibooks, CloudOD – podpora Cloudových řešení pro oborové didaktiky,
ZŠI – Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických
pracovníků, Smart club – seznámení s programy využívající moderní technologie
Absolvování kurzů umožňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými
metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protože nabytých zkušeností
využívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy
pro výuku na interaktivní tabuli.
Všechny učitelky obdržely certifikáty o absolvování.

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 3
hodinovou dotací ve 3. – 9. ročníku. Angličtinu vyučují tři učitelky, všechny kvalifikovaně.
Angličtina se taktéž vyučovala jako kroužek, kterého se zúčastnilo 13 dětí z 1. a 2. ročníku a
vedla ho Mgr. Vladimíra Trávníčková.
Anglicky se též učily děti v mateřské škole, které vedla paní Jitka Matějková ze Strunkovic
nad Blanicí.
Jako druhý cizí jazyk se vyučuje ruský jazyk (9. ročník) a německý jazyk (8. ročník) s 3
hodinovou dotací. Předměty učí plně kvalifikovaní učitelé. 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
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. Na 2. stupni jsou to exkurze do Českých Budějovic na Hobby,
Vzdělání a řemeslo a Trh pracovních příležitostí v Prachaticích. Pro žáky 2. stupně se snažíme
vybírat divadelní a filmová představení, projekty a exkurze tak, aby navazovaly na učivo ze
školy - přednáška sdružení Jihočeské matky Zdroje energií, dvoudenní projekt pro zájemce
na podporu čtenářské gramotnosti (z pátku na sobotní dopoledne) Noc s …. – noc plná her,
soutěží a čtení s půlnoční diskotékou. Ze sportovních akcí jmenujme lyžařský výcvik,
plavecký kurz pro děti z mateřské školy, bruslení ve Vimperku na zimním stadionu,
lehkoatletickou olympiádu. V předvánočním čase už tradičně připravují žáci 2.stupně
mikulášskou nadílku v mateřské škole a na 1.stupni, zpívání u rozsvěcení vánočního stromu
ve Svojnicích, vánoční pečení cukroví, stavění Betlému pro spoluobčany v Domě
s pečovatelskou službou.
Tradiční jsou i charitativní sbírky, kterých se zúčastňujeme – Tříkrálová sbírka 2016, pomoc
handicapovaným dětem OS Píšťalka, fond FIDUS – pro Pediatrickou kliniku v Motole, pro
sdružení CPK – CHRPA – chov koní pro hiporehabilitaci.

I prezentace žáků školy na veřejnosti je už tradicí – v říjnu připravují žáci z II. stupně
pásmo scének, písní, hudebních vystoupení pro Setkání se seniory, vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi, 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 I. stupně a z MŠ připravují pásmo písniček, tanečků a scének při
příležitosti 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
ohrožení žáků a učitelek.
Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, které zdobily chodby
školy. S výzdobou chodeb II. stupně pomáhá kroužek Tvořeníčko.
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: vzdělávací programy
v Dřípatce v Prachaticích, řada pohádek v místě školky, adventní koncert předškolních dětí se
sborem Česká píseň z Prachatic, mikulášská besídka, vánoční besídka pro rodiče s tvořením,
Dále karneval, vynášení Moreny, hry, soutěže, oslava MDD – soutěžní odpoledne, rozloučení
s dětmi, které půjdou do ZŠ (společně s rodiči – hry, soutěže, 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 každý týden probíhala výuka
anglického jazyka, vedla paní Jitka Matějková.
Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem
37 dětí. Organizuje prodej knih žákům 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 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 2016 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 každém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla
vhodná příležitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví
jen ve 4. a 5. ročníku. Umožnili jsme absolventce Vyšší odborné zdravotní školy uskutečnit
dotazníkové šetření u dívek 8. a 9. ročníku na téma gynekologických prohlídek, antikoncepce,
těhotenství a porodu. Poté proběhl s dívkami řízený rozhovor. Podařila se vyjednat exkurze do
prachatické Nemocnice na porodnicko-gynekologické oddělení, kde si děvčata promluvila
s lékařkou a s dovolením rodičky byla účastna 1. fáze porodu.
Zapojili jsme se do hodnocení jídelníčku ze školní jídelny, které provádí MUDr. Marie
Nosková, pracovnice Krajské hygienické stanice České Budějovice. Závěr – vedoucí školní
jídelny se zajímá o ozdravění ŠJ. Jídelníček byl vyhodnocen jako výborný.
Ve dnech 7.3. – 11.3.2016 vykonala na naší škole ve II. třídě týdenní asistentskou
pedagogickou praxi studentka 2. ročníku studijního programu Učitelství pro 1. stupeň.

Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek 4. 2. 2016 a v pátek 5. 2. 2016. Zápis provedla
paní učitelka Mgr. Eva Sahulová a Mgr. Marta Šlajerová. K zápisu se dostavilo 12 dětí se
svými rodiči, z toho 11 poprvé a jedno dítě po dodatečném odkladu školní docházky. O
odklad školní docházky a o předčasný nástup do školy nežádal nikdo.
Do 1. třídy nastoupilo 12 dětí.

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 48 žáků (70,59 %), na 2. stupni pak 8 žáků
(19,51 %). Celkem za celou školu 56 žáků (51,38 %).
Ve 2. poletí obdrželo vyznamenání na 1. stupni 48 žáků (69,56 %), na 2. stupni 8 žáků
(18,18%). Celkem za celou školu 56 žáků (49,12 %).
Neprospívající: 4 v 1. pol., ve 2. pol. 3 žáci
Přestup do speciální školy: 1
Dodatečný odklad školní docházky: 1
Integrovaní žáci: Letos bylo integrováno 5 žáků pro specifické poruchy učení. Integrovaným
žákům byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle doporučení pedagogicko
psychologické poradny. Z úrovně PPP byla provedena 2 kontrolní šetření. Jeden žák pracuje
s asistentkou pedagoga.
Přestup na 8leté gymnázium: 4 (2 žákyně do Prachatic, 2 do Vodňan)
Snížené známky z chování: v 1. pol. 11 žáků stupeň uspokojivý, 1x stupeň neuspokojivý, ve
2. pol. 5 žáků stupeň uspokojivý, 1 žák stupeň neuspokojivý
Neomluvené hodiny: za celý školní rok 210 hodin ( u 8 žáků)
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. Bohužel 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 Žíchovec se řešilo i záškoláctví.
Celkem bylo za celý školní rok uděleno 28 napomenutí třídního učitele, 18 důtek třídního
učitele a 6 důtek ředitelky školy.
Pochvala byly uděleny dvěma žákům, z toho jednou s knižní odměnou.

Účast na soutěžích a závodech:
14. 10. 2015 – 8. a 9. ročník - Přírodovědný klokan
27. 1. 2016 – 8. ročník – Olympiáda z českého jazyka – školní kolo
- 1. místo - Adéla Pauchová
- 2. místo - Zuzana Mušková
- 3. místo - Zuzana Sládková
9. 2. 2016 – 8. ročník – Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo
- 2. místo – Adéla Pauchová (postup do krajského kola)
24. 2. 2016 – 8. ročník – Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo
- Zuzana Mušková
únor 2016 – II. stupeň – Mladý módní návrhář 2016
- Adéla Pauchová (8. ročník) – 2. místo (kat. II B)
- Zuzana Mušková (8. ročník) – zvláštní ocenění
- Aneta Pudivítrová (9. ročník) – zvláštní ocenění
18. 3. 2016 - 6. -9. ročník – Matematický klokan – školní kolo
Kategorie Benjamín
- 1. místo – Jakub Tesař (7. ročník)
- 2. místo – David Pavlík (6. ročník)
- 3. místo - Jiří Kubička (6. ročník)
Kategorie Kadet
- 1. místo – Adéla Pauchová (8. ročník)
- 2. místo – Jana Paikrtová (8. ročník)
- 3. místo – Sabina Filsaková (9. ročník)
březen 2016 – 6. – 8. ročník – Rybářská soutěž
12. 4. 2016 – 8. ročník – Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo
- Adéla Pauchová
duben 2016 – výtvarná soutěž vyhlášená ředitelkou školy – Vyzdobme si školní jídelnu
Soutěže se mohl zúčastnit každý, soutěžící byli z I. stupně a ze školní družiny.
Porotou vybrané obrázky zdobí stěny školní jídelny.
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. Mimo toho 8 žáků pravidelně docházelo na reedukaci čtení, kterou vedla
E.Sahulová.
Nepovinné předměty: náboženství (1. - 9. roč.)
6 žáků (J. Pártlová)
Kroužky: anglický jazyk (1. - 2. roč.)
13 žáků (V. Trávníčková)
zdravotnický (3.-5.roč.)
8 žáků (E. Sahulová)
vaření (5.- 6. roč., 8.-9. roč.)
8 žáků (M. Mušková)
ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 16 žáků (klavír, zobcová
flétna, kytara, housle, trubka, tenor, flétna)
taneční obor 1 žákyně.
Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se žákům školy
věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 12 dětí Iveta Milerová
TJ Blaník – fotbal
24 dětí J. Šabršula, V.Petrlík
TJ Sokol – florbal
3 dětí V. Dubravec
včelařský kroužek
4 žáci B.Bláha

Při DDM Prachatice byly ve Strunkovicích otevřeny – pro předškoláky TVOŘENÍČKO –
7 dětí vedla Miroslava Krumpová, pro děti z 1. stupně PASTELKA – 6 dětí vedla Milada
Kokšteinová, keramiku s 13 dětmi vedla Lenka Toušková.
Články z denního tisku:
V průběhu roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji.
Pedagogy školy jsou občané též zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. Jako každoročně
vydali deváťáci v červnu jedno číslo časopisu u příležitosti ukončení školní docházky.
V Prachatickém deníku vyšel článek:
27. 4. 2016 - Strunkovičtí spali ve škole
Robinson – noviny pro děti každého věku – autorské práce dětí
prosinec 2015 - Pohled z okna – líčení Martina Prokopa (9. r.)
duben 2016 – Oslík a čáp – bajka Adély Pauchové (8. r.)

Návštěvy ve škole
Ve dnech 18.11. až 20.11.2015 provedl 4 členný tým školních inspektorů inspekční a
kontrolní činnost ve všech součástech školy. Inspekční činnost se zaměřila na hodnocení
podmínek k realizaci vzdělávacích programů, hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke
vzdělávacím programům a na hodnocení výsledků vzdělávání. Závěry – příkladem dobré
praxe je zvyšující se počet žáků, pozitivní klima, kvalifikovanost a stabilita pedagogického
sboru, nabídka zájmových aktivit ve spolupráci s dalšími školskými subjekty. Návrhy ke
zlepšení stavu školy – důsledněji zařazovat vzájemné hodnocení a sebehodnocení dětí a žáků,
více dbát na ukončování vyučovacích hodin, umožnit specializační studium výchovného
poradenství, logopedie, zřídit funkci školního speciálního pedagoga.
Kontrolní činnost se zaměřila na dodržování vybraných ustanovení školského zákona –
vydávání a zpřístupnění vzdělávacích programů, kontrola vydání, obsahu a zveřejnění
školního řádu ZŠ a MŠ a vnitřního řádu školní družiny. Závěry – nebylo zjištěno porušení
uvedených právních předpisů.
13. 1. 2016 provedly 2 pracovnice Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Prachaticích MUDr. Eva Nosková a Bc. Eva Šustrová 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 požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Místem kontroly byla Mateřská škola a školní jídelna. V MŠ nebylo zjištěno pochybení, v ŠJ
– ve varně místy poškozená dlažba, poškozený nátěr klimatizační jednotky rovněž ve varně,
zrezivělá škrabka brambor, zastaralá okna nelze používat k větrání, chybí sítě proti vnikání
hmyzu. Škrabka brambor natřena v termínu daném KHS, podlaha a okna řešena se
zřizovatelem (plánována rekonstrukce, postupná výměna oken v celém objektu školy).
Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběžná veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to
17. 5. 2016. Předmětem kontroly bylo hospodaření s finančními prostředky přidělenými
Městysem v roce 2015. Finanční prostředky poskytnuté ve výši 3 051 000,- byly vyčerpány
beze zbytku. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a byly poskytnuty veškeré doklady
potřebné ke kontrole.
6. 6. 2016 provedla pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení z Prachatic kontrolu
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Závěry – nikde nebyly zjištěny nedostatky.

Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2015/2016
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 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. Žáci 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. 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 v Prachaticích.
20. října 2015 – navštívili naši školu zástupci VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ze Strakonic
22. října 2015 - navštívili žáci 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.
3. listopadu 2015 – navštívili školu zástupci VOŠ, SPŠ automobilní a technické z Českých
Budějovic
4. listopadu 2015 byli žáci 9. ročníku na Trhu studijních příležitostí, které pořádá Úřad práce
v Prachaticích.
9. prosince 2015 - navštívili školu zástupci SOU Vodňany
17. prosince 2015 – se družstvo žáků z 8. a 9. třídy zúčastnilo soutěže pořádané SOU a SŠ
Prachatice k poznávání oborů¨
16. června 2016 – celý II. stupeň odjel do Českých Budějovic na zážitkový den Dobrodružství
s technikou

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 nižšího než 9. ročníku vyšli 2 žáci. Na 8leté gymnázium do Prachatic byly letos přijaty
čtyři žákyně, 2 do Prachatic a 2 do Vodňan.
Z 9. ročníku se z 11 žáků hlásilo 7 žáků na střední školy ukončené maturitou, 3 žáci do
učilišť. Všichni byli přijati v první kole přijímacího řízení.

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
prodloužení 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 využití zakoupených přístrojů, každá 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,
žáci se zúčastnili 42 odborných exkurzí, besed a výletů.
V letošním školním roce běží pětiletá lhůta udržitelnosti projektu, ředitelka školy vypracovala
4. zprávu o udržitelnosti s fotodokumentací, na níž je patrné, že didaktická technika,
zakoupená z prostředků projektu, je neustále v provozu a mezi žactvem oblíbená.

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 Pražská 1335/63, Praha. Na základě toho škola získala
365 880,- Kč na nákup 9 notebooků HP Elite Book 840 pro učitelky, ke každému 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. 9. 2016

Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

