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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 názvu Obec Strunkovice nad Blanicí na
název 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 24. 5. 2017 udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2017/2018.
Školská rada (ŠR)
Ve školním roce 2017/2018 se sešla školská rada jednou (10. 10. 2017). Jelikož to byla
první schůze po volbách v červnu 2017, schválil se jednací řád ŠR, zvolil předseda (Miroslava
Krumpová), zapisovatel (Mgr. Lenka Soumarová), ověřovatel zápisů (Martina Stehlíková),
schválila se výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017, výroční zpráva o
hospodaření za rok 2016 a školní, provozní a vnitřní řády školy. Dále ředitelka informovala o
projektech, plánech na nový školní rok – sportovní, výtvarné soutěže, zvážit spoluúčast dětí
na výmalbě školy, vyhlášení nové výtvarné soutěže na téma Květiny, pořízení květináče před
budovu 1. stupně školy, připravit návštěvu družební školy ve Vřesovicích na Moravě, přihlásit
se do dalšího ročníku akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Další oficiální schůze ŠR neproběhla. Předsedkyně svolá další setkání až s novým vedením
školy v říjnu 2018.
.
Počet budov: 2
Počet tříd: 9
Celkový počet žáků: k 30. 9. 2017 bylo 107 žáků. Na I. stupni bylo k 30. 9. 2017 73 žáků, na
II. stupni bylo žáků 34. V průběhu roku se na 2. stupni školy zvýšil počet žáků na 36. Školní
rok skončil s počtem žáků 109.
Oddělení ŠD: Do dvou oddělení bylo k 30. 9. 2017 přihlášeno 43 dětí. Nadále funguje i ranní
družina od 6.15 do 7.30. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla ráno 10 dětí a odpoledne
38 dětí.

Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je stále 56 dětí Ve školním roce 2017/2018 byly otevřeny 3
třídy. V MŠ bylo k 30. 9. 2017 zapsáno 47 dětí. Průměrná docházka dopoledne byla celkově
31 dětí a odpoledne 20. O hlavních prázdninách docházelo v červenci a srpnu průměrně
dopoledne 10 dětí a odpoledne 6 dětí.
Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 44 dětí ve věku 7 – 10
let, 40 dětí ve věku od 11 do 14 let a 8 žáků nad 15 let, 26 zaměstnanců školy a do 20
ostatních dospělých osob. Služeb školní jídelny využívalo i 20 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 11 (úvazky 11,00), v MŠ 4 (úvazky 3,9), v ŠD 2 (úvazek
1,5). Na úvazek 0,5 pracovaly 2 asistentky pedagoga. Od září 2017 do konce ledna 2018
pracovala 1 asistentka pedagoga, od 2. pololetí se místo zrušilo z důvodů odstěhování žáka.
Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1,0 a hospodářka školy na úvazek 0,75), v MŠ
1 (úvazek 0,75), v ŠJ 4 (úvazky 3,03), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek
0,6)
Celkem zaměstnanců 27 (úvazky 23,93), s doplňkovou činností (úvazky 24,53).
Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen,
spolu s platy 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, kancelář pro vedoucí učitelku, sklad lůžkovin, úklidová komora
školní družina – na 2. stupni školy 1 samostatná třída, 1 oddělení v kmenové třídě
školní stravování – kuchyně, školní jídelna
Systém vytápění:
budova I. stupně - ústřední topení, plyn
budova II. stupně - ústřední topení, plyn
Investiční akce: V červenci 2018 proběhlo dokončení výměny oken, dveří, zateplení včetně
nové fasády budovy 2. stupně ZŠ, školní kuchyně a jídelny.

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

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

Po konkurzním řízení ze dne 22. 5. 2018 se od 1. 8. 2018 stává ředitelkou školy Mgr.
Markéta Vejvodová. Mgr. Hana Pártlová odchází z funkce na vlastní žádost.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- probíhá podle plánu
Zacházení s desinfekčními, čistícími, odmašťovacími prostředky a s dalšími chemickými
látkami ve školách
Legislativa v oblasti návykových látek a problematika testování dětí při důvodném podezření
na akutní intoxikaci návykovou látkou
Matematika v běžném životě
Jihočeská robotika
Zajištění ochrany osobních údajů při práci výchovného a kariérového poradce
Mindfulness – Jak být díky všímavosti v dnešní době spokojený?
Konference o vzdělávání
Hlasová dílna
Emoce – Vztek – Agrese a jejich role v životě
Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií
Účast na 1. setkání asistentek primární logopedické prevence

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 21 dětí z 1. a 2. ročníku a
vedla ho 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, učila externí učitelka se státní
zkouškou z němčiny.

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 – např. zhlédnutí diapozitivů Skotsko a Island s následnou besedou s tvůrcem fotografií
Mgr. Lumírem Vozábalem, exkurze do Temelína, program o drogové závislosti Svobodný
vězeň, seminář Nevidomí mezi námi a Bezpečný pes, spojeno s charitativní sbírkou peněz na
výcvik psů pro nevidomé spoluobčany, program Dobrodružství kosmonautiky v Planetáriu
v Českých Budějovicích, seminář o Karlu IV., Noc s ….čarodějnicí – noc plná her, soutěží a
čtení s půlnoční diskotékou. Na 1. stupni proběhl pro žáky 2. – 5. třídy kurz první pomoci,
děti se zúčastnily celé řady seminářů, divadelních a filmových představení – Pavel Novák
dětem, Mobilní planetárium (spolu s dětmi z MŠ), eko pořad Tonda Obal, výlet do Techmania
Science Center v Plzni, 5. třída spolu se žáky 2. stupně výlet do Prahy na výstavu mumií a
skleníku Fata Morgana, oba stupně projektový den Život pod mikroskopem, v červnu děti ze
3. třídy nocovaly ve škole – akce Škola po škole. Pro oba stupně byly velmi podnětné

programy Divadélka pro školy z Hradce Králové – pro 1. stupeň Z devatera pohádek podle
Karla Čapka, pro druhý stupeň Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa. Ze
sportovních akcí jmenujme lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku, plavecký kurz pro děti
z mateřské školy, 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 a posléze velikonoční pečení cukroví.
Tradiční jsou i charitativní sbírky, kterých se zúčastňujeme – Tříkrálová sbírka 2018, pomoc
handicapovaným dětem OS Píšťalka, fond FIDUS – pro Pediatrickou kliniku v Motole, pro
sdružení CPK – CHRPA – chov koní pro hiporehabilitaci. Nová sbírka – pro nadační fond
Mathilda – pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým
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, výše zmiňované pásmo
koled při rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích v prosinci, děti z 1. třídy připravily pro
rodiče vystoupení Jak to bylo s Ježíškem, tradiční je 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. 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.
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 a děti ze školní družiny.
V únoru 2018 vyhlásila ředitelka školy výtvarnou soutěž na téma Květiny. Zúčastnily se
všechny třídy. Obrázky zdobily stěny kostela sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí do
srpnové poutě.
Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bližší poznávání žáků, zvyšují
jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají.
V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: vzdělávací programy
v Dřípatce v Prachaticích, řada pohádek v místě školky, Drakiáda, adventní koncert
předškolních dětí se sborem Česká píseň z Prachatic, mikulášská besídka, vánoční besídka pro
rodiče s tvořením, dále karneval, vynášení Paní zimy, průvod čarodějnic, mobilní
planetárium, oslava MDD – výlet do Pohádkové kovárny do Selibova, 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 děti do předplavecké školy.
Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Státem dotované je
neochucené mléko pro každého žáka jedenkrát za týden zcela zdarma. Ovoce do škol – pro
všechny děti a žáky školy, každý týden zdarma jeden kus ovoce. Organizuje prodej knih
žákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment.
Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se Sběrným dvorem ve
Strunkovicích nad Blanicí.
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 2018 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.
Zapojili jsme se do hodnocení jídelníčku ze školní jídelny, které prováděla Bc. Eva
Šustrová, pracovnice Krajské hygienické stanice České Budějovice, v rámci vědecké studie,
která sleduje nutriční hodnotu pokrmů školního stravování. Pracovnice hodnotila jídelníček a
vzorky jídel za měsíc říjen a listopad 2017 – oba jídelníčky byly vyhodnoceny jako velmi
dobré.

Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek 5. dubna a v pátek 6. dubna 2018. Zápis provedla
paní učitelka Mgr. Marta Šlajerová a Mgr. Eva Sahulová. K zápisu se dostavilo 20 dětí se
svými rodiči. O odklad školní docházky žádali rodiče jednoho chlapce.
Do 1. třídy nastoupilo 18 dětí (jedna žákyně přestoupila v průběhu prázdnin do jiné
školy).

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 (64,87 %), na 2. stupni pak 8 žáků
(22,22 %). Celkem za celou školu 56 žáků (50,91 %).
Ve 2. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 44 žáků (61,11 %), na 2. stupni 6 žáků
(16,67%). Celkem za celou školu 50 žáků (46,3 %).
Neprospívající: 0 v 1. pol., ve 2. pol. 1 žákyně z 5. ročníku. Do vyššího ročníku postupuje,
jelikož už na prvním stupni ročník opakovala. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku
v 8. ročníku a odešel ze školy.
Přestup do speciální školy: 1
Dodatečný odklad školní docházky: Inkluze:
Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 5 žáků.
Pedagogická intervence – pro 7 žáků
Asistenti pedagoga od září 2017 do ledna 2018 – pro tři žáky, od února 2018 pro 2 žáky.
Všechna opatření jsou dělána na doporučení pedagogicko- psychologické poradny.
Z úrovně PPP byla provedena 2 kontrolní šetření.
Přestup na 8leté gymnázium: 2 (do Prachatic)
Snížené známky z chování: v 1. pol. 7 žáků stupeň uspokojivý, ve 2. pol. 2 žáci stupeň
uspokojivý

Neomluvené hodiny: za celý školní rok 81 hodin ( u 4 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.
Ve spolupráci s OSPOD Prachatice a Vodňany a ředitelem DD Žíchovec se řešilo i
záškoláctví.
Celkem bylo za celý školní rok uděleno 15 napomenutí třídního učitele, 21 důtek třídního
učitele a 5 důtek ředitelky školy.
Pochvaly s knižní odměnou byly uděleny osmi žákům. V 1. pololetí 2 žákyně poskytly
první pomoc místnímu občanovi, kterého na veřejné komunikaci postihla nevolnost.
Účast na soutěžích a závodech:
7. 9. 2017 – Trojboj o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí
- 1. místo – kategorie starší žáci – Roman Rebeta, Mikuláš Richter, Martina Lofová
- 3. místo – kategorie mladší žáci – Matyáš Hrdina, Jakub Hrdina, Andrea Máčlová
23. 9. 2017 – Mistrovství Evropy a světa v mrtvém tahu
- 1. místo v kategorii TEEN 2 – Adam Honzík – obě soutěže (9. roč.)
11. 10. 2017 – 8. a 9. ročník - Přírodovědný klokan
- 1. místo – Jakub Tesař
- 2. místo – Martina Lofová
- 3. místo – Eliška Kubičková, František Plevka
16. 3. 2018 - 6. -9. ročník – Matematický klokan – školní kolo
Kategorie Benjamín
- 1. místo – Ondřej Jílek (7. ročník)
- 2. místo – Václav Mráz (7. ročník)
- 3. místo - Jiří Holata (6. ročník)
Kategorie Kadet
- 1. místo – Jakub Tesař (9. ročník)
- 2. místo – Roman Rebeta (8. ročník)
- 3. místo – Martina Lofová, Jiří Kubička (8. ročník)
březen 2018 – 6. – 8. ročník – Rybářská soutěž
- 1. místo František Plevka (9. ročník)
- 2. místo Ondřej Jílek (7. ročník)
- 3. místo Lukáš Jiráň (6. ročník)
únor – duben 2018 – výtvarná soutěž Květiny
Soutěže se zúčastnili děti a žáci z MŠ, I. a II. stupně školy. Obrázky byly do poutě (srpen
2018) vystaveny v místním kostele sv. Dominika
6. 6. 2018 – Lehkoatletická olympiáda – Prachatice
- 2. místo – František Plevka (9. roč.) ve skoku vysokém
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 7 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.)
21 žáků (H. Prášková)
vaření (5.- 6. roč., 8.-9. roč.)
7 žáků (M. Mušková)
mrštný jazýček (MŠ, I. st.)
10 dětí (M. Pártlová)
zdravotnický (3. -5. tř.)
11 dětí (E.Sahulová)
ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 13 žáků (klavír, zobcová
flétna, kytara, housle, trubka, tenor)
Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se žákům školy
věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 13 dětí Iveta Milerová
TJ Blaník – fotbal
12 dětí
TJ Sokol – florbal
8 dětí Vladimír Dubravec
country tance
8 dětí Jiřina Sladová
Při DDM Prachatice byly ve Strunkovicích otevřeny – pro předškoláky TVOŘENÍČKO –
9 dětí vedla Miroslava Krumpová, Na slovíčko – 3 děti vedla Dana Matějková, keramiku s 39
dětmi vedla Lenka Toušková a Alena Kofroňová.
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 školním roce.
Ve Strakonickém deníku vyšel článek:
1. 11. 2017 – Adam se stal mistrem světa v mrtvém tahu
V Prachatickém deníku vyšel článek:
15. 11. 2017 - Naši prvňáci

Návštěvy ve škole
.
3. 11. 2017 provedly pracovnice Krajské hygienické stanice, Územní pracoviště Prachatice
kontrolu plnění povinností podle vyhlášek o hygieně potravin, o označování alergenů a o
ochraně veřejného zdraví.
Závěry: zjištěné závady – spravit dlažbu u výpustného kanálu ve varně (opraveno v prosinci
2017)
- výměna oken a pořízení sítí proti vnikání hmyzu ve varně a
v přípravně svačin (odstraněno v srpnu 2018)
Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběžná veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to
16. 5. 2018. Předmětem kontroly bylo hospodaření s finančními prostředky přidělenými
Městysem v roce 2017. Finanční prostředky poskytnuté ve výši 2 441 500,- byly vyčerpány
beze zbytku. Investiční příspěvek ve výši 120 000,- Kč na nákup elektrické smažící pánve do
ŠJ vyčerpán beze zbytku. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a byly poskytnuty veškeré
doklady potřebné ke kontrole.

Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2017/2018
Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Zakoupili jsme
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.
V letošním školním roce nařídilo ministerstvo školství vykonat jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky. Od února měli žáci možnost navštěvovat
doplňovací cvičení z češtiny a matematiky.
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.
16. 10. 2017 – navštívili naši školu zástupci SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
1. 11. 2017 – navštívili naši školu zástupci VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ze Strakonic
7. listopadu 2017 - byli žáci 8. a 9. ročníku na Trhu studijních příležitostí, které pořádá Úřad
práce v Prachaticích.
23. listopadu 2017 - 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.
14. června 2018 – 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 vyšel 1 žák. Na 8leté gymnázium do Prachatic byli letos přijati
dva žáci.
Z 9. ročníku se ze 7 žáků hlásilo 6 žáků do učilišť, 1 žák na střední školu ukončenou
maturitou. V první kole přijímacího řízení byli přijati všichni žáci.

Ve Strunkovicích nad Blanicí 18. 9. 2018

Mgr. Hana Pártlová, ředitelka v.v.

