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Zpráva o činnosti školy dle §10 odst.3 zákona - stručný komentář    

           

 
 
 
1. Charakteristika školy, základní údaje o škole       

        

            

Do sítě škol zařazena Školským úřadem Strakonice 5.3.1996. 

  

Škola byla zřízena jako rozpočtová organizace bez právní subjektivity – do 31.12.2002, 

s účinností od 1.1.2003 vznikla nová příspěvková organizace. Přesný název dle zřizovací 

listiny zní Základní škola Radomyšl, okres Strakonice. Jednotlivé součásti jsou: základní 

škola, školní družina a školní jídelna. Příspěvková organizace v této podobě byla 

ustanovena rozhodnutím obecního zastupitelstva Radomyšl dne 29.8.2002. 

Sídlo školy se nachází na adrese: Školní 187, Radomyšl, 387 31. Zřizovatelem je městys 

Radomyšl. 

Informace lze nalézt na adrese: www.zsradomysl.cz.  Elektronická adresa: 

zs.radomysl@o2active.cz. 

Ředitelem školy se stal v roce 1.8.1999 Mgr. Jiří Pešl, aprobace M-Zte-Vv. Zástupcem 

ředitele školy je s účinností od 1.8.2011 Mgr. Jan Vlažný, aprobace Z – Př. 

  

 Škola je organizována jako úplná s devíti ročníky. 

  

Změny ve spádovém obvodu nenastaly. Školu navštěvují žáci z následujících obcí: 

Radomyšl, Láz, Domanice, Podolí, Leskovice, Osek, Rohozná, Malá Turná, Jemnice, 

Petrovice, Rojice, Chrášťovice, Klínovice, Velká Turná.  

  

Školní rok zahájilo celkem 199 žáků (104 dívek a 95chlapců). Průměrný počet žáků na 

jednu třídu byl 19,9. 

 

Na prvním stupni, tj. v 1.-5. ročníku, začalo studovat 130 žáků (69 dívek a 61 chlapců). Zde 

byl průměrný počet žáků na jednu třídu 21,6. 

Na druhém stupni bylo celkem 69 žáků (35 dívek a 34 chlapců). Průměrný počet žáků na 

třídu činil 17,25. 

 

K 30.6.2020 byl celkový stav 202 dětí, z toho 105 dívek a 97 chlapců. Průměrný počet žáků 

na třídu byl 20,2. 

 Na prvním  stupni 133 (70 dívek, 63 chlapců). Průměrný počet žáků činil 22,17. 

Na druhém stupni 69 (35 dívek a 34 chlapců). Průměr na třídu byl 17,25. 

 

Do školní družiny bylo dle výkazu k 31.10. zapsáno k docházce 95 žáků, z toho 53 dívek a 

42 chlapců. 

Na konci roku k 30.6. pak 91 žáků, z toho 50 dívek a 41 chlapců. 

 

Co se týká školní jídelny, dle výkazu k 30.11. 2019 se zde stravovalo 184 žáků a dále pak 76  

ostatních osob (pracovníci školy a cizí strávníci).  Celkem se tedy jednalo o 260 obědů. 

 

http://www.zsradomysl.cz/


Na škole je celkem 17 žáků, kteří mají IVP nebo PLPP. Z toho je 7 dětí s individuálním 

vzdělávacím plánem. Jednu asistentku pedagoga má žák ve druhé třídě, další má na starost 

dvě děti ve třetí třídě a poslední je ve třídě šesté. 

Podpůrná opatření se týkala žáků ve druhé, třetí, šesté a osmé třídě. 

 

Ve školním roce došlo ke třem úrazům, na které se vztahuje registrace. 

Registrované úrazy jsou v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů ve znění její novely platné od května 2010. V souvislosti s danou novelou vyhlášky 

škola již nemusí registrovat drobnější zranění, která si vyžádají nepřítomnost žáka ve škole 

kratší než dva dny. Na žádost zákonných zástupců jsou evidovány též úrazy, které nesplňují 

výše uvedené. 

 

Na základě §167 odst. 2 nového zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla dne 19.5.2005 ustanovena zřizovatelem 

školská rada v počtu tří členů. 

 

V souvislosti s obecně danými platnými předpisy musela být v listopadu 2018 vytvořena 

školská rada v novém složení. Zřizovatel jmenoval paní Olgu Majerovou, na třídních 

schůzkách dne 13.11. 2018 byl z řad zákonných zástupců zvolen pan Emil Demetr. Z 

pedagogických pracovníků byla jmenována paní Mgr. Milena Maroušková. 

K prvnímu zasedání nové školské rady došlo 20.11. 2018. Na něm byla zvolena 

předsedkyně, Mgr. Milena Maroušková, a posléze probrány stěžejní oblasti: změny ve 

školním řádu ZŠ Radomyšl (zákaz používání mobilních telefonů při výuce), projednán 

rozpočet na rok 2019, informace o Projektu OP Výzkum , vývoj a vzdělávání MŠMT, tzv. 

„šablony“, konkrétně vzdělávání pedagogických pracovníků a tandemová výuka. Dále pak 

informace o projektu SRP, tj. Strategie a rozvoj plánování ve školství, projekt podaný 

v rámci MAS Blatensko, výzva č. 68 – Modernizace přírodovědné učebny v hodnotě 

1.795.417, 82 Kč. V neposlední řadě informace o plavání prvního stupně a o počtu žáků ve 

školním roce. 

 

Budova školy je v dobrém stavu, vybavena tělocvičnou  a plynovým vytápěním. Třídy i 

chodby jsou prostorné a světlé.  

  

Vybavení školy je na dobré úrovni. 

 

Škola se snaží každoročně provádět v rámci možností, tj. v závislosti na finančních 

prostředcích daných zřizovatelem, dílčí úpravy a vylepšování. Budova školy a část vnitřního 

vybavení, včetně technického zázemí, je z počátku 70.let, a proto je nutné provádět dle 

revizních zpráv a doporučení dané úpravy. I vzhledem k tomu, že v roce 2008 došlo 

k zateplení budovy a tím i k úsporám za plyn, bylo možné realizovat některé níže uvedené 

akce. Rozpočet na rok 2019 daný zřizovatelem byl ve výši 1. 500. 000,- Kč, na rok 2020 

činil též 1. 500. 000,- Kč. 

 

Přehled nákupů, oprav, revizí a služeb za dané období: 

 

Září 2019: 

f. Křovina Písek – stoly a židle do kabinetu - 16. 734,- Kč- 

 

Říjen 2019: 

Hapa sport Říčany – molitanová stavebnice do ŠD -  7.899,- Kč 



f. Krejčí, Dobev – nerezový pult do ŠJ – 3.775,- Kč 

 

Leden 2020: 

f. NTS Strakonice – počítač – 22.053,- Kč 

f. NTS Strakonice – kopírka – 28.361,- Kč 

f. Silcom Opava – výukové programy na PC – 10.494,- Kč 

 

 

 

Únor 2020: 

f. Adante ČB – pořízení ICT – školní pokladna – 10.000,- Kč 

 

Březen 2020: 

Pořízka, Týn n/Vltavou – doména webové stránky – 16.527 ,- Kč 

 

Květen 2020: 

f. f. Aqua Gas Strakonice – revize plynové kotelny – 7.260,- Kč 

f. TS Strakonice – svoz odpadu – 16.991,- Kč 

             

            Červen 2020: 

T – Sport České Budějovice – revize tělocvičného nářadí – 5.268,- Kč 

f. Solift Brno – pásový schodolez – 78.548,- Kč 

 

Červenec 2020: 

f. Protom Strakonice – úprava na bezbariérové WC – 146.200,- Kč 

f. Kahovec – malby v prostorách školy – 22.400,- Kč 

f. AV Média a f. Santal – Modernizace přírodovědné učebny – 1.795. 417, 82 ,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vzdělávací koncepce 

 

  

Učební plány: všechny třídy ŠVP – „Svět v obrazech“, Orbis Pictus   

                

Nepovinný předmět: 1. a 2.st. – náboženství – celkem 7 žáků. 

 Výuka náboženství probíhala formou nepovinného předmětu v rozsahu jedné hodiny týdně. 

 Tuto činnost pravidelně organizuje paní Marie Nehézová.        

   

Spolupráce s PPP a SPC ve Strakonicích byla pravidelná. Dále pak i s SPC v Českých 

Budějovicích. Ze strany školy ji odpovědně zajišťují dyslektické asistentky na prvním 

stupni. Děti jsou na základě pozorování, potřeb rodičů i učitelů navrhovány na další odborná 

vyšetření. Někteří žáci ve spolupráci s rodiči navštěvovali Středisko výchovné péče ve 

Strakonicích. Nyní je vše ještě více sledováno a koordinováno v souvislosti s danou inkluzí 



v základních školách. Do této činnosti se zapojují učitelé, výchovné poradkyně a dle 

potřeby či nutnosti i ředitel školy. 

 

 Ivana Třeštíková, Alena Kadaňová a Gabriela Benešová zajišťují pravidelnou péči o děti 

s poruchami učení a chování. Dané činnosti jsou prováděny individuálně nad rámec 

běžných činností pedagogických pracovnic. 

  

Zaostávající žáci jsou doučováni podle potřeb mimo vyučování. V hodinách se jim učitelé 

věnují individuálně. 

 

 Výjimečně nadaní žáci pracují v zájmových kroužcích. Při vyučování je nutné jim zadávat 

 náročnější práci. 

 

 Činnost VP: Na škole se osvědčilo rozdělení funkce výchovného poradce na dva 

pracovníky. Jeden plní funkci přímé výchovné práce, především na prvním stupni (Ivana 

Třeštíková), věnuje se zejména spolupráci s PPP či SPC ve Strakonicích, třídí a zpracovává 

podklady žáků, kteří mají individuální plány či jsou zařazeny do plánů pedagogické 

podpory prvního stupně. Druhý zajišťuje problematiku volby povolání na druhém stupni 

(Milena Maroušková). Komunikuje se středními školami, zajišťuje jejich prezentaci a 

nabídky v základní škole, radí zákonným zástupcům a jejich dětem při výběru dalšího 

studia.  Milena Maroušková ukončila v roce 2011 v Českých Budějovicích program 

Vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ moderními metodami. 

   

 

 

Doplňkem vzdělávání byly nejrůznější přednášky, exkurze a besedy. 

 

Besedy, přednášky: 

13.11. Od zrna k chlebu – p. etnografka Novotná, pro celý I. stupeň 

23.10. Promítání filmu Plastový oceán pro žáky 5.- 9. třídy 

 

Exkurze: 

22.10. Den s obnovitelnými zdroji na VOŠ a SPŠ Volyně – pro žáky 8. a 9. třídy 

6.11. Úřad práce ve Strakonicích – volba povolání – pro žáky 9. třídy 

14.11. Burza škol ve Strakonicích – 9. třída 

9.1. Návštěva jaderné elektrárny v Temelíně – 7. a 8. třída 

16. 10. Planetárium v Českých Budějovicích – 4. třída 

12.12. návštěva adventních Strakonic a vánoční výstavy – školní družina 

 

 

Divadla: 

26.9. divadlo Písek – K. Čapek – Ze života hmyzu – 4. a 5.třída 

2.10. divadlo Písek – Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – 1. a 2. třída 

3.12.  divadlo Písek – Vyšla hvězda nad nad Betlémem – 3. -5. třída 

 

Základní  škola se aktivně zapojila v rámci svého programu do sběru starého papíru. Vše 

probíhalo ve spolupráci s místní mateřskou školou. 

 

V listopadu  proběhl jako vždy sběr kaštanů a žaludů ve spolupráci s oborou v Blatné. 

Celkem se zapojilo 16 žáků, a to zejména z 1. stupně. Bylo vybráno celkem 508, 5 kg 



kaštanů. Mezi nejlepší patřili Matyáš Žipek ze třetí třídy, dále pak Nikola Stieberová a 

Barbora Křivancová, obě z první třídy. 

 

 

Škola se účastnila ještě mnoha kulturních akcí a představení.    

V prosinci se již každoročně koná obchůzka Mikuláše, čertů a anděla, tentokrát vše velice 

dobře připravili žáci. 9. třídy. 

Dne 20. 12. se konala v tělocvičně vánoční besídka. Celý program organizovali žáci 5. třídy, 

pod vedením p. učitelky Jitky Tetourové. Vše bylo doplněno tanečními, recitačními a 

hudebními vystoupením i žáků ostatních tříd. 

Velice dobře funguje v letošním školním roce činnost školní družiny, stejně tak jako v roce 

minulém. V říjnu byly uspořádány atletické závody pro děti, tzv. atleticjký trojboj. Soutěžilo 

se ve skoku dalekém, hodu granátem na cíl a v běhu na 60 metrů. 

V březnu se uskutečnil v družině maškarní karneval, děti absolvovaly též řadu soutěží a 

v závěru byly vyhlášeny nejlepší masky. 

 

 

Plavecký výcvik byl zajištěn pro první až čtvrtý ročník. Žáci první a druhé třídy se účastnili 

dobrovolně na základě zájmu rodičů, plavání dětí ve třetí a čtvrté třídě je dáno pokyny 

MŠMT. V posledních létech využívá i naše ZŠ dotaci na dopravu žáků, kterou poskytuje 

opět MŠMT. 

Lyžařský kurz se v letošním školním roce nekonal, je plánován na školní rok 2020 – 2021. 

 

 

   

3. Přehled pracovníků školy, personální zabezpečení 

 

Celkový počet všech zaměstnanců školy k 31.12. 2019 byl 30. Z toho: 

A/ základní škola - pedagogičtí pracovníci – 14 

B/ základní škola – asistentka pedagoga – 3 

C/ základní škola – nepedagogičtí pracovníci – 4 

D/ školní družina – pedagogičtí pracovníci – 3 

E/ školní jídelna – nepedagogičtí pracovníci – 5 

 

Dále čtyři učitelky na mateřské či rodičovské  dovolené. 

 

Přepočteno na úvazky: 

Základní škola celkem, A+B +C   úvazku   20,16 

Školní družina   2,00 

Školní jídelna   5,375 

 

Celkem   27,535 úvazku 

S účinností od 1. 1. byl navýšen úvazek u jedné z pracovnic školní jídelny z 0,375 na 0, 625. 

Ve škole pak po celý rok působila ve funkci školního asistenta jedna pracovnice z tzv. „šablon“. Její 

úvazek činil 0,4. 

 

Čtyři učitelky čerpají mateřskou dovolenou. 

 

Výuka náboženství probíhá na základě dohody o činnosti. Dohody škola využívá i pro krátkodobé 

zástupy - např. úklid, výuka, ŠD. Jedna zaměstnankyně je na mateřské dovolené. 



 

 

Čerpání rozpočtu – rok 2019: 

 

Státní rozpočet / UZ 33353/ k 26.11.2018   14.358.740,- Kč 

 

Rozpočet z městyse   1.500.000,- Kč 

 

Plavání / UZ 33070/   27.563,- Kč 

 

Podpůrná opatření / UZ 33076/   207.302,- Kč 

 

Podpůrná opatření / UZ 33077/ - navýšení úvazků – 110.635,- Kč 

 

Podpora vzdělávání cizinců / UZ 33075/   8.900,- Kč 

 

 

 

Čerpání rozpočtu – rok 2020: 

 

Rozpočet z městyse:   1.500.000,- Kč 

 

Rozpočet přímých výdajů KÚ celkem 16. 268. 227,- Kč 

Z toho: 

11.756. 709,- Kč prostředky na platy 

50.000,- Kč  OON 

3. 990. 668,- Kč odvody 

235. 134,- Kč   FKSP 

235. 716,- Kč ONIV 

Limit zaměstnanců: 27, 7988. 

 
4. Údaje o přijímacím řízení, odkladu školní docházky 

 

 

 

Školní docházku ukončilo v deváté třídě celkem 13, žáků, z toho osm dívek. Rozdělení 

jejich budoucích oborů je následující: 

 

 

Střední školy: 

 

VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice – 1 dívka a 1 chlapec 

Gymnázium Strakonice – 1 dívka 

SOŠ Blatná – 2 chlapci 

SOŠ a SOU Písek – 2 dívky 

Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína Třeboň – 1 chlapec 

Střední a vyšší policejní škola MV Praha – 1 dívka 

Střední odborná škola potravinářská a ekologická Veselí n. Lužnicí – 1 dívka 

Střední škola Horažďovice – 1 dívka 

Střední umělecko řemeslná škola Praha – 1 chlapec 



Střední škola s právem státní a jazykové zkoušky Volyně – 1 dívka 

 

Školní docházku ukončil  navíc v osmé třídě jeden chlapec, byl přijat na VOŠ, SPŠ a SOŠ 

Strakonice. 

 

 

V dubnu proběhl na naší škole zápis do první třídy. Vše se řešilo nepřímou distanční formou 

vzhledem k uzavření škol v souvislosti s koronavirovou epidemií. Zápisu se týkal celkem 34 

dětí, z toho 19 dívek. Rozhodnutí o přijetí obdrželi zástupci 27 dětí, z toho 18 dívek. O 

odklad školní docházky požádali zákonní zástupci u 7 dětí, z toho 1 dívka. 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

 

Z celkového počtu 202 žáků jich na konci roku 125 prospělo s vyznamenáním, což 

představuje 61,89%. Prospělo 73 žáků – 36,14% a neprospěli 4 žáci – 1,99%.. 

Na prvním stupni prospělo s vyznamenáním 105 žáků – 78,95%, prospělo 27 žáků – 

20,30% a 1 žák neprospěl – 0,75%. 

Na druhém stupni prospělo s vyznamenáním 20 žáků – 28,99%, prospělo 46 žáků – 66,67% 

a neprospěli 3 žáci – 4,35%. 

 

 

 

Prospěch dle jednotlivých tříd: 

 

1. třída – 23 žáků / 22 vyznamenání/ 1 prospěl/ 0 neprospěl 

2 A.třída –18 žáků / 16  / 1 / 1 

2.B třída – 18 žáků / 15 / 3/ 0/ 

3.třída – 29 žáků / 21 / 8 / 0 

4.třída – 23 žáků / 17 / 6 / 0 

5.třída - 22 žáků /14 / 8 / 0 

6.třída – 22 žáků / 6 / 15 / 1 

7.třída -  18 žáků/ 6 / 10 / 2 

8.třída – 16 žáků / 5 / 11 / 0 

9.třída – 13 žáků / 3 / 10 / 0                      

                       

 

 

Udělení kázeňských  trestů v rámci celého školního roku. 

 Napomenutí třídního učitele obdrželo 16 žáků, důtku třídního učitele celkem 12 žáků, 

 8 žáků  dostalo důtku ředitele školy , jeden žák druhý stupeň z chování 1 a jeden žák třetí 

 stupeň  z chování. 

 

Letošní školní rok byl zcela jiný než běžné. Již zde byla zmínka o tom, že došlo 

rozhodnutím Vlády ČR v souvislosti s pandemií koronaviru k uzavření škol, a to s účinností 

od 11. 3. 2020. Výuka probíhala tzv. distanční formou. Od 18.5. začali školu navštěvovat 

žáci 9. tříd, hlavním cílem byla příprava z hlavních předmětů na přijímací zkoušky. Do 

školy poté mohly přijít děti I. stupně, a to od 25.5. Výuku zajišťovaly pracovnice školní 



družiny a asistentky pedagoga. V poslední fázi od 8.6. byly umožněny konzultace či 

třídnické hodiny pro žáky II. stupně, tj.: 6. -8. třídu. Vše probíhalo na bázi dobrovolnosti, 

výuka nebyla povinná. V souvislosti s touto objektivní realitou se žáci hodnotili na základě 

vyhlášky MŠMT č. 211/ 2020 Sb. Zde byl kladen důraz na získané známky do 10.3., bylo 

možno přihlédnout i na kvalitu distančního vzdělávání či vzít v úvahu i výsledné známky za 

I. pololetí.  

 

Škola se zúčastnila soutěží MŠMT. Proběhla školní kola v olympiádách z  ČJ,  Aj, M, D. 

  

 

V lednu se konalo ve Strakonicích okresní kolo olympiády v českém jazyce. Ve školním 

kole obsadily první dvě místa Adéla Kloudová a Barbora Bláhová z deváté třídy. 

Obě dívky pak reprezentovaly školu v okresním kole. Adéla Kloudová skončila na 12. 

místě, Barbora Bláhová obsadila čtrnáctou příčku. 

 

Dne 16.1. se konalo též v DDM ve Strakonicích okresní kolo dějepisné olympiády. Naši 

školu reprezentovala Adéla Slavíčková, která v okresním kole skončila na 23. místě. 

 

V témže měsíci, konkrétně 29. ledna proběhlo ve Strakonicích okresní kolo matematické 

olympiády, které bylo určeno pro nejlepší řešitele z 5. a 9. tříd základních škol i víceletých 

gymnázií. Z páté třídy se účastnila Veronika Mandlová, skončila na děleném 12.- 14. místě a 

stala se tak úspěšnou řešitelkou v této soutěži. Devátou třídu reprezentoval Jan Pechar, který 

byl celkově na 17. místě. 

 

Dne 19.2.se žáci naší školy též v DDM ve Strakonicích zúčastnili okresního kola olympiády 

v anglickém jazyce. Naši školu zde reprezentovaly dvě nejúspěšnější žákyně, a to Adéla 

Machová a Jana Tomaševičová. V kategoriiI.I.A skončila Adéla Machová na 13. místě, její 

starší spolužačka Jana Tomaševičová  v kategorii  II.A byla na stejné pozici. 

 

Další matematickou soutěží je tzv. Pythagoriáda, která je určena pro žáky 5. – 8. tříd 

základních škol i víceletých gymnázií. Ve školním kole získala nejvíce bodů Veronika 

Mandlová z páté třídy – 13.   

 

 

 

V letošním školním roce jsme se též zapojili do matematické soutěže - tzv. Logické 

olympiády. Tato soutěž je pořádána Mensou České republiky a je založená na logických 

úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Soutěž probíhá v několika 

kolech – základní, okresní pro MŠ, krajské a finále. Letos se do soutěže zaregistrovalo 

71 208 soutěžících z 3249 škol, což je nejvíce v historii soutěže. Krajské kolo proběhlo dne 

1. 11. 2019 v Českých Budějovicích. Tam se probojovala i velice úspěšná řešitelka Veronika 

Mandlová z 5. třídy.  Celkově se pak Veronika umístila na krásném 7. místě ze 40 

soutěžících. 

 

V listopadu 2019 se konala ve Vodňanech soutěž s názvem Vodňanský vědomostní víceboj. 

Zde se hodnotily znalosti z matematiky, českého a anglického jazyka, chemie, výchově 

k občanství atd. Žáci páté třídy zde dosáhli vynikajícího výsledku, kdy ve své kategorii 

zvítězili a tím i porazili dalších 16 soupeřů z dalších škol. Účastnili se Veronika Mandlová, 

Jakub Benedikt, Lucie Poklopová, Jan Vachulka a Denisa Sokolová. 



Tým z deváté a osmé třídy ve složení Adéla Slavíčková, Jan Pechar, Jan Hrouda, Sandra 

Poštová a Martin Zubal obsadili velice slušné deváté místo. 

 

 

  

          Kromě soutěží vyhlašovaných MŠMT se škola prezentuje v různých soutěžích a přehlídkách            

 regionálního charakteru. Dne 24. 10. se v Česticích konalo vyhlášení 25. ročníku soutěže    

 Čestický brambor. V letošním roce se zúčastnilo celkem 13 škol, ze kterých bylo do soutěže 

 zasláno 319 výtvarných a 68 literárních prací. V první kategorii literárních prací zvítězila 

 Eliška Mandlová, na druhém místě se umístila Michaela Tetourová a třetí místo získal Jan 

 Mrázek – všichni žáci 3. třídy. Ve druhé literární kategorii obdržela zvláštní ocenění Klára 

 Kaplánková ze šesté třídy. V první kategorii výtvarných prací získali za skupinovou práci 

 zvláštní ocenění žáci třetí třídy. Ve druhé kategorii skončili na třetím místě se skupinovou 

 prací žáci 4. ročníku a skupina žáků 8. a 9. třídy obdržela zvláštní ocenění.        

          . 

 

Další akcí pro děti je soutěž Kdo umí, umí… Jde o přírodovědnou vědomostní soutěž pro 

žáky 5. – 6. třídy,  kterou pořádá DDM Strakonice. Celkem se zúčastnilo 68 žáků ze sedmi 

škol okresu. Z naší školy se přihlásili tito žáci: z páté třídy Jan Vachulka, který byl třináctý a 

tím získal nejlepšího umístění,dále Denisa Sokolová – 15. místo, Veronika Mandlová a 

Jakub Benedikt – 26.- 30. místo. Ze šesté třídy Adéla Machová – 13. místo a nejlepší 

umístění, Ondřej Bláha – 21.místo a Daniel Beneš – 22. místo. 

 

Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže Veverky Rezky. Daná 

soutěž je vypsána pro žáky 3. a 4. tříd a konala se dne 20. února v CEV Podskalí ve 

Strakonicích. Z celkového počtu 50 soutěžících se 3 žáci 3. třídy umístili v první dvacítce. 

Za 6. -10. místo získali čestné uznání a odměnu Jan Mrázek a Eliška Mandlová. Nikola 

Machová se umístila na 14. místě a Michaela Tetourová na 19.- 21. místě. V kategorii 4. tříd 

získala čestné uznání a odměnu za 4. místo Eliška Hendrychová. 

 

 

 

 

Významných úspěchů dosáhla škola ve sportovních soutěžích. 

 

Dne 4. 10. 2019 se konaly školní atletické závody v Blatné. Celkem se z naší školy 

 zúčastnilo 17 dětí, které vybojovaly celkem 7 medailí. Konkrétní výsledky: 

Martin Šůs 150 cm ve skoku vysokém – 2. místo 

Štěpán Mach 120 cm ve skoku vysokém – 3. místo 

Adéla Machová 125 cm ve skoku vysokém – 1. místo 

Iveta Hochová 379 cm ve skoku dalekém – 1. místo 

Lucie Bláhovcová 9,33 s v běhu na 60 m – 1. místo 

Štafeta 4x60 m – Lucie Bláhovcová, Adéla Machová, Andrea Koptová a Klára Kaplánková 

 – 39,46 s, mladší žákyně – 2. místo 

Štafeta 4x60 m Štěpán Mach, Jakub Ira, Karel Kaplánek, Šimon Mandl – 36.82 s, mladší        

žáci – 2. místo. 

 

 Dne 20. 11. 2019 se naše škola účastnila okresního kola ve stolním tenise, které se konalo 

 na ZŠ Záboří. Naši starší žáci ve složení Vojtěch Švihovec, Martin Šůs, Karel Krátký a 

 Sviatoslav Kyvailiuk obsadili šesté místo. V kategorii mladší žáci naši školu reprezentovali 



 František Toninger, Štěpán Mach, Šimon Mandl a Filip Koubek, kteří vybojovali také šesté 

 místo. 

V kategorii mladších dívek získaly Andrea Koptová  a Lucie Bláhovcová druhé místo. Starší 

 dívky – Iveta Hochová a Daniela Henkenová obsadily třetí místo. 

 

V rámci atletického kroužku se naši žáci účastnili závodů v hale, které se konaly dne 18. 1. 

 2020 v Praze na Strahově. Závodů se zúčastnili nejlepší atleti, a to Karel Kaplánek, Klára 

 Kaplánková, Kateřina Kozáková, Iveta Hochová a Ilona Hochová. 

Škola se též účastní v rámci projektu Atletika do škol, jde o celoroční činnost. 

 

Ve čtvrtek 16. ledna absolvovala naše děvčata, která vyhrála okresní kolo ve florbale, též 

kolo krajské. Konalo se v Kaplici. Děvčata zde podala vynikající výkon a nakonec se jim 

podařilo získat nádhernou bronzovou pozici. Velké poděkování patří Kateřině Kozákové, 

Adéle Machové, Andree Koptové, Kláře Kaplanové, Janě Přechové, Tereze Hřebejkové, 

Lucii Bláhovcové, Iloně Hochové a Ivě Kylbergerové.     

 

Dne 12. 2. se naše škola zúčastnila okresního kola druhého ročníku v přehazované 4. a 5. 

tříd ve Strakonicích. Naši školu reprezentovali Eliška Křížová, Amálie Machová, Jakub 

Benedikt, Kateřina Kozáková, Tereza Křížová, Jan Pošta, Lucie Poklopová, Eliška 

Hendrychová, Matyáš Hlaváček, a Veronika Mandlová. Nakonec děti obsadily krásné čtvrté 

místo. 

 

 

 

6. Údaje o  aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti      

  

 

 a) Pravidelně pracuje řada kroužků:         

          

  Kopaná - 24              

                     Florbal - 22 

            Angličtina – 7 

            Angličtina II. - 8 

            Dovedné ruce - 27 

Házená - 24 

            Sportovní aktivity - 16 

            Florbal dívky - 11 

            Judo - 28 

            Mladý zdravotník - 4 

            Paličkování - 4 

            Volejbal - 13 

            Atletika –  20 

            Nohejbal - 12 

             

 

Výše uvedené aktivity probíhaly každý týden pod vedením pedagogických či externích 

pracovníků. Tento fakt byl velice kladně hodnocen poslední kontrolou ČŠI z Českých 

Budějovic, která proběhla v předloňském roce.  Děti z kroužku juda absolvovaly koncem 

srpna ve škole týdenní soustředění. 

 



V rámci kroužku juda se naši žáci zúčastnili pod vedením svého trenéra p. Felixe Čapka i čtyř 

turnajů. Konkrétně v Plzni, Kaplici, Prachaticích a Hradci Králové ve složení Lucie 

Poklopová, Tomáš Poklop, Šimon Demetr, Adam Demetr, Jan Mrázek, Dalibor Marášek, 

Ondřej Bláha, Jan Pošta a Jakub Benedikt. Celkem získali 15 medailí. Tři zlaté, šest stříbrných 

a osm bronzových. Na Přeboru ČR získal Ondřej Bláha 13. místo a František Toninger 7. 

místo. Žáci se zde mohli setkat i vyfotografovat s naším absolutně nejlepším judistou 

současnosti, olympijským vítězem, několikanásobným mistrem světa a Evropy Lukášem 

Krpálkem. 

 

V rámci sportovních aktivit absolvovaly děti naší školy s p. učitelkou Monikou Babkovou 

v září cyklistický výlet v okolí Radomyšle. V říjnu si pro změnu vyzkoušely jízdu na on-line 

bruslích. Hned po Novém roce se vydaly vlakem na Kubovu Huť, kde absolvovaly výcvik ve 

snowboardingu.   

Nepravidelně jsou pořádány kulturní a sportovní akce, žáci se účastní akcí pořádaných dalšími 

subjekty. 

 

V září ve škole proběhl již sedmý ročník soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš!“ Celou 

akci připravovali pedagogičtí pracovníci školy pod vedením paní učitelek Johany Šišpelové 

a Martiny Švárové, které zařizovaly spolupráci s dalšími subjekty. – hasiči, záchranáři a 

policií. Hlavním tématem je ochrana člověka za mimořádných situací. Cílem soutěže je 

získání či doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě 

a druhým v případě nouze. Mladí záchranáři si ověřili své znalosti v testu z pravidel silniční 

dopravy, dopravních značek, povinné výbavy kola, v možnostech hašení jednotlivých druhů 

materiálů přenosnými hasicími přístroji, v používání prostředků improvizované osobní 

ochrany, ve správném vybavení evakuačního zavazadla, v poskytování první pomoci a 

reálném používání linek tísňového volání. Soutěžili v hodu granátem na cíl, ve srážení 

plastových lahví proudem vody, v topografii, střelbě ze vzduchovky a znalostním testu 

z požární přípravy a první pomoci. Soutěže se účastnila celá škola, a to ve dvou kategoriích: 

první pro žáky 2. – 5. třídu, druhá pro děti ze 6. – 9. třídy. V první kategorii zvítězilo družstvo 

s kapitánem Matyášem Kloudem, které získalo 441 bodů. Ve druhé kategorii bylo nejlepší 

družstvo s kapitánem Vojtou Švihovcem – 452 bodů. 

 

 

 

Pro žáky školy je zajišťován prodej mléka a mléčných výrobků, vše zajišťuje pracovnice 

školní družiny Alena Šrámková. Škola je zapojena již několik let i v projektu Ovoce do škol, 

na kterém se rovněž podílí školní družina. Tento projekt probíhá v celé republice. Nárok na 

dotované ovoce či zeleninu mají všichni žáci prvního stupně. Cílem projektu je zvýšit u žáků 

konzumaci produktů z ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, 

které povedou ke zlepšení zdravotního stavu naší mladé generace. V letošním školním roce 

žáci opět vyzkoušeli novinku projektu, tzv. Ochutnávkové koše ovoce a zeleniny. Ovoce a 

zeleninu nejprve poznávali po hmatu, čichu a poté teprve ochutnali. Hlavně někteří malí žáci 

některé ovoce ochutnávali vůbec poprvé. 

 

Eva Lukešová a Iva Lojíková v únoru 2019 začaly spolupracovat s organizací na podporu 

žáků se zrakovým postižením. Daná spolupráce probíhala konkrétně s Olomouckou katedrou 

APA FTJ UP. V únoru 2020 byla dokončena. Cílem bylo vzdělávání v oblasti APA – 

aplikovaných pohybových aktivitách. 

 

 



Velice dobře funguje již dlouhou dobu spolupráce základní školy a obce. 

Svaz žen uspořádal  v čele s paní Matouškovou v listopadu Hallowenskou výstavu duchů a 

dýní. Zde se účastnilo se svými výtvarnými pracemi mnoho žáků z I.  i II. stupně naší školy. 

V listopadu předvedly děti vystoupení "Královničky" při příležitosti výroční schůze 

místního spolku Baráčníků. 

Dne 19.12. se konala v místní sokolovně velice pěkná akce – předvánoční vystoupení. Vše 

bylo hlavně v režii p. učitelky hudební výchovy Marie Krejčové ve spolupráci s p. Zdeňkou 

Limbergerovou, která velice aktivně spolupracuje již se zmíněným spolkem Baráčníků i 

dalšími organizačními složkami obce. 

 

V prosinci se konala v místní komendě výstava andělů, též v podání výtvarného zpracování. 

 

Již dlouhodobě se naše škola podílí i na dalších aktivitách. Jde o plesy městyse Radomyšl, 

spoluúčast na pietních  aktech  či pořádání Dne dětí, a to ve spolupráci s dalšími subjekty. 

Bohužel, v roce 2020 v souvislosti s nákazou koronaviru byly veškeré uvedené činnosti 

zrušeny, respektive zakázána daná prezentace. 

 

Základní škola se může prezentovat na svých nových přehledných oficiálních webových 

stránkách, které fungují s účinností od února roku 2020. Přispívají sem žáci i učitelé školy. 

Články jsou doplněné četnými fotografiemi z nejzajímavějších akcí. Aktualizaci a doplnění 

údajů pravidelně vykonává p. Jan Vlažný, zástupce ředitele školy. Škola též přispívá mnoha 

články i fotografiemi do časopisu SOB Blatensko. 

           

 

Pro zaměstnance byla uspořádána tři setkání. Pedagogičtí pracovníci školy si sami organizují 

ve svém volném čase setkání u některých kolegů. 

 

Školní časopis není vydáván. V nejrůznějším regionálním tisku se průběžně objevují 

informační články a fotografie z činnosti školy a jejích úspěchů. Tuto činnost zajišťuje 

zejména pracovnice školní družiny p. Alena Šrámková. Přispívají sem žáci i učitelé školy. 

 

 

 

 

 

7. Kontroly a jejich výsledky, včetně ČŠI 

 

           

Využití finančních prostředků daných zřizovatelem za rok 2019, listopad – bez závad 

 

Kontrola VZP za období 2016 – 2020 , červen 2020 – bez závad 

 

Revize komínu – říjen 2019, bez závad 

 

Revize hasicích přístrojů – listopad 2019, bez závad 

 

Revize požárních vodovodů – listopad 2019, bez závad 

 

Revize tělovýchovných zařízení – duben 2020, bez závad 

 



Revize výtahu – listopad 2019, bez závad 

 

Kotelna – plynový kotel, hořáky – říjen 2019, bez závad 

 

 

 

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Listopadové události roku 1989 - Tetourová 

 

Individuální a skupinové kariérové poradenství  ve školách - Maroušková 

 

Rizikové chování žáků se zaměřením na sebepoškozování - Maroušková 

 

            Rozvoj kompetencí pro volbu povolání v době ekonomických změn – Maroušková 

 

           On – line seminář anglického jazyka pro I. stupeň – Benešová 

 

            Podpora žáků se zrakovým postižením – Lukešová ,Lojíková 

 

            Mensovní víkend o nadaných dětech 2020 – Babková, Maroušková 

 

            Evaluace školních vzdělávacích programů – Zborníková, Šrámková 

 

            Dílny čtení - Tetourová    

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření 

 

 

Veškeré náklady a výnosy za rok 2019 jsou součástí přílohy. Jsou zde uvedeny dle účetních 

položek hospodaření s prostředky zřizovatele /provoz školy/ a prostředky poskytnuté 

KÚ České Budějovice /mzdy, ONIV atd./.  Další přílohu tvoří protokoly úprav mzdových a 

dalších prostředků poskytovaných KÚ a poslední stav inventarizace k 31.12. 2019. 

 

 

 

 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů 

 

 

Danou problematikou se zabývá druhým rokem roku Gabriela Benešová. Velice důležitá je 

zde spolupráce s různými místními spolky, jak již bylo dříve zmíněno, například Svazem 

žen či Baráčníky. Konkrétně jde o společná předvánoční vystoupení, spolupráci na 

vánočních trzích, výzdobu sálu před konáním plesu dětskými pracemi, zpěv hymny u 

pomníku padlých. 



Kultivované klima obce má nesporný vliv i na situaci ve škole. V minulém roce nebyly 

řešeny žádné závažnější problémy. Škola spolupracuje s odborníky, například s HZS nebo 

Policií ČR. Žáci školy hovoří s pedagogy vstřícně a otevřeně. Nemají tedy problém 

projednat s dospělými případné zárodky negativních jevů a pedagogové tak mohou 

v případě potřeby včas zareagovat. 

V této oblasti je velice důležitá prevence. Mnohé již bylo uvedeno, lze sem zařadit Den se 

záchranáři, účast na různých projektech, soutěžích. V letošním školním roce se  konala 

velice zajímavá akce – Helloween. Žáci i učitelé se dostavili v maskách, pro děti proběhly i 

různé soutěže. 

Druhou a moc zajímavou akcí, kterou organizovala již zmíněná Gabriela Benešová, byl tzv. 

Barevný týden. Vše se konalo v rámci projektu Hrdá škola. Vše spočívalo v tom, že se na 

každý den všichni oblékli jednotně do určité barvy. Cílem tohoto projektu bylo posilování 

vztahů mezi žáky, respektive mezi žáky a pedagogy. 

Ve škole se též konala besídka o šikaně, ve třídách 2.A a 2.B. Třídní učitelky si vedly 

aktivity samy. 

V letošním školním roce byla zahájena činnost  žákovského parlamentu. Proběhlo několik 

setkání žáků od 2. do 9. ročníku, vše vedla p. uč. Gabriela Benešová za účasti ředitele školy. 

Byl zvolen i název – Radparlament. Činností tohoto spolku je zapojení žáků do života školy, 

spolupodílení se na dodržování pravidel školy, vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a 

námětů žáků týkajících se života školy, připomínky a náměty pro zlepšení chodu, řešení 

problémů vzniklých během školního roku, organizace školních akcí a soutěží, seznámení 

žáků s plánovanými akcemi, spolupráce se školní jídelnou, vyučujícími atd. 

 

 

 

K preventivní strategii patří: 

Využití jednotlivých předmětů k informovanosti žáků o SPJ a nastínění ,možnosti řešení 

případné situace ( člověk a jeho svět na I. stupni, výchova k občanství a výchova ke zdraví 

na II. stupni) 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků  (třídní schůzky, konzultace atd.) 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Podpora volnočasových aktivit žáků ( široká nabídka s nejrůznějších kroužků) 

Spolupráce s obcí a dalšími organizacemi   

 

 

 

 

 

 

11. Další údaje dle odstavce k – n vyhlášky 

 

 

 

Dalším projektem je v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zapojení se 

do tzv.šablon. Daná činnost byla zahájena již minulý rok a v letošním dokončena. Na 

základě předběžných dotazníkových šetření a zmapování celé situace byly v prvním kole 

realizovány následující oblasti: 

Školní asistent – personální podpora ZŠ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – inkluze 



Vzdělávání pedagogického zaměřeného na inkluzi – 8 hodin 

Tandemová výuka na ZŠ 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Výše uvedená vzdělávání a personální podpora jsou v částce 575.478,- Kč 

V letošním školním roce bylo již vše splněno, ukončeno. Zástupce ředitele p. Jan Vlažný 

k danému tématu vždy vyhotovuje tzv. monitorovací zprávy. 

 

V červnu  roku 2019 se škola registrovala do druhého kola „šablon“. Dané období je na léta 

2019 – 2020. Jednotlivé oblasti: 

Školní asistent – personální podpora v ZŠ 

Tandemová výuka na ZŠ 

Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ 

Projektové dny – ZŠ i ŠD 

Klub pro žáky ZŠ 

Vzájemná spolupráce pedagogů v rámci čtenářské gramotnosti či inkluze 

Finanční částka na uvedené oblasti činí celkem 460.664,- Kč. 

Z této oblasti byla velice zajímavá výuka s odborníkem z praxe, kdy naši školu navštívil p. 

Radek Mach, člen volejbalového mistrovského družstva VK Jihostroj České Budějovice a 

též reprezentant ČR. Proběhla zde výuka volejbalu, a to pro dívky od 6. do 9. ročníku, které 

se seznamovaly se základními herními prvky daného sportu. 

 

V rámci IROP škola získal dotaci na projekt Modernizace přírodovědné učebny. Realizace 

proběhla v měsíci červenci a srpnu roku 2020 a celková částka činí 1.795.417,82,- Kč. 

Stavební práce provedla f. AV media – cena 485.513,- Kč. 

Vybavení nábytkem – f. Santal v ceně 486.445,- Kč. 

Technické vybavení – f. AV Média – 871.749,- Kč. 

 K výše uvedené přestavbě bylo nutné přestavět jedno WC na bezbariérové a zakoupit 

schodolez, viz výše. 

 

V červnu 2020 byla podána žádost Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ 

Radomyšl.. Celkové náklady činí 1.544.810,22 Kč. 

 

Škola též velice úzce spolupracuje s Místní akční skupinou v Blatné. Zde jsou řešeny 

nejrůznější otázky výuky, výše uvedených šablon i přestavby škol či školských zařízení. 

Ředitel školy zpracoval několik vyhodnocení pokroku školy, a to v následujících oblastech: 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí a rozvoje kulturního povědomí žáků, Rozvoj 

kompetencí v polytechnickém vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí žáků, 

Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, Čtenářská gramotnost a rozvoj 

potenciálu každého žáka. 

Dále pak byl zpracován přehled – Mapování stavu nastavení rovných příležitostí v ZŠ od 

roku 2016. Zde se jednalo např. o počty žáků ve třídách, počty žáků s IVP a podpůrnými 

opatřeními, absence žáků, udělení kázeňských opatření či přehled studentů přijatých na SŠ. 

 

Škola se též zapojila do tzv.: SRPu, tj. Strategie rozvoje plánování školy. Na konci školního 

roku 2018/2019 vznikl Strategický plán rozvoje školy – SPRŠ a jeho součást Školní akční 

plán –  ŠAP - cíle pro školní rok 2019/2020. Vše je v úzké spolupráci s lektorkou p. Mgr. 

Hanou Vellánovou. 

 

 

 



Strategický plán má dílčí oblasti: 

1/ Vedení zaměstnanců, širší zapojování pedagogických pracovníků do společného 

plánování a rozhodování 

2/ Vedení žáků k samostatnosti a snaze vyjádřit svůj názor 

3/ Rozvoj jednotlivých oblastí vzdělávání, podpořit vznik metodických orgánů – sdružení 

4/ Zlepšit vybavení školy a zároveň využívání ICT techniky ve všech směrech 

5/ Neustále rozvíjet nadstandardní spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery 

6/ Vedení dětí k práci s informacemi, podpora zájmu dětí o vzdělávání 

7/ Rozvoj dovedností učitelů ve využívání moderních technologií, podpora dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Ke dni 30.6. 2020 byla zpracována Evaluační zpráva o pokroku školy a též zaslána na NPI 

do Prahy. S daným dokumentem byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na pedagogické 

radě dne 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

12.Výhledy do budoucna 

 

 

Kádr učitelů je stabilizován, schopen dalšího odborného růstu. Chybí aprobace fyzika, toto 

je zajišťováno aprobací s matematikou..        

               

Počet žáků by se v nejbližších letech měl zvyšovat v souvislosti s novou výstavbou v obci,  

předpoklad je více než 200 dětí. 

Výuka bude probíhat na  I. a II. podle vlastního školního vzdělávacího programu „Orbis 

pictus“.          

 

         Důležité je zdůraznit zodpovědnost všech pracovníků ve školní práci, samostatnost, 

         snahu a aktivitu. 

 

         Dlouhodobým úkolem i určitou nezbytností je upřednostnění akcí v rámci školy 

         (městyse) před akcemi okresními. Dále  pokračovat ve spolupráci s ostatními základními 

         školami ve sportovních, kulturních či výtvarných soutěžích. 

 

Horizont příštího období: V představách obce i vedení školy je pokračovat ve vylepšení 

stávající situace. Znamená to zejména vymalování zbylých prostor školy. V neposlední řadě 

provést úpravu vstupu /dlažby/ do školy, úpravy v kotelně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Zápis o projednání 

 

 

Zpráva byla projednána a doplněna pracovníky školy na pedagogické radě dne 1.9.2020, 

14.9. 2020 schválena školskou radou a 16.9. 2020  projednána se zřizovatelem. 

        . 

  

Za školskou radu:                                                    Za vedení školy: 

Mgr. Milena Maroušková                          Mgr. Jiří Pešl, ředitel 

                                                                              

 

                     

   

            

           Za zřizovatele:                                                         

           Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl 
    


