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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 je na adrese: Školní 187, Radomyšl, 387 31. Zřizovatelem je městys Radomyšl.
Informace lze nalézt na adrese: www.z  sradomysl.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 184 žáků (95 dívek a 89 chlapců).

Na I.stupni, tj. v 1.-5. ročníku, začalo studovat 111 žáků (59 dívek a 52 chlapců), na druhém
stupni celkem 73 žáků (36 dívek a 37 chlapců).

K 30.6.2016 byl celkový stav 181 dětí, z toho 94 dívek a 87 chlapců.
Na I. stupni 110 (59 dívek, 51 chlapců). Na II. stupni 71 (35 dívek a 36 chlapců).

Školní docházku v jiných zemích plní celkem 4 žáci, jde o všechny z prvního stupně.

Průměrný počet žáků na třídu byl v září 20,44, na konci roku 20,11.

Do školní družiny bylo v září zapsáno k docházce 56 žáků, z toho 27 dívek. Na konci roku 
54, z toho 26 dívek. Dané počty jsou k 30.6. 2016.

Integrováni byli ve školní roce dva žáci, v průběhu školního roku jeden z nich, chlapec, 
odešel do jiné školy.
Podpůrná opatření se týkala pěti žáků, v průběhu školního roku též jeden z nich odešel na 
jinou školu z důvodu stěhování.

Ve školním roce došlo ke třem úrazům, na které se vztahuje registrace. Celkově bylo 
do knihy úrazů zapsáno deset poranění, často šlo pouze o drobné, nepatrné události. Vše se 
zaznamenalo z preventivních důvodů.

http://www.zsradomysl.cz/


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 2015 vytvořena 
školská rada v novém složení. Zřizovatel jmenoval Ing. Janu Tomaševičovou, na třídních 
schůzkách dne 10.11. 2015 byl z řad zákonných zástupců zvolen pan Vladimír Mašek. Z řad
pedagogických pracovníků byla jmenována paní Mgr. Milena Maroušková.
K prvnímu zasedání nové školské rady došlo 23.6. 2016, na kterém byla zvolena 
předsedkyně, Mgr. Milena Maroušková, a posléze probrány stěžejní oblasti, zejména úprava
stávajícího ŠVP. Školská rada se schází pravidelně minimálně dvakrát do roka, jak je 
uvedeno ve školském zákoně. Tématem bývá schvalování výroční zprávy, tvorba a 
odsouhlasení rozpočtů na provoz školy a další záležitosti dle aktuální situace ve škole.

Budova školy je v dobrém stavu, vybavena tělocvičnou, 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 2016 daný zřizovatelem byl ve výši 1 400 000 Kč, na rok 2017 činil 
1 400 000 Kč.
Přehled nákupů, oprav a revizí za dané období:

Září2016:
f. Křovina Písek – kovová skříň na chemikálie – 8.068,- Kč
f. NTS Strakonice – tiskárna do počítačové učebny – 13.513,- Kč
f. JPV Systém Prachatice – oprava vchodových dveří – 11.257,- Kč

Říjen 2016:
f. AJ Produkty Praha – nákup na tělesnou výchovu /grant/ - 35.361,- Kč
f. AJ Produkty Praha – úložné prostory pro nářadí – 32.995,- Kč
f. Hofmann Strakonice – škrabka na brambory – 31.049,- Kč

Listopad 2016:
F. Vávra Strakonice – oprava potrubí odpadních vod – 15.345,- Kč

Únor 2017:
f. Lešák Volenice – oprava elektroinstalace – 10.874,- Kč



Březen 2017:
f. NTS Strakonice – kopírka/zástupce ředitele/ - 14.508,- Kč
f. Chladírenský servis Ježek Strakonice – mrazák pultový do školní jídelny – 17.993,- Kč

Červenec 2017:
f. Křovina Písek – skříňky před ŠD, žákovské stoly a lavice – 87.306,- Kč
f. Merel s.r.o.  Plzeň – vzduchotechnická jednotka RNA 500 JANKA – 158.910,- Kč

Srpen 2017:
f. Kahovec, Marek – malba prostor školy – 62.740,- Kč

2. Vzdělávací koncepce

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

Nepovinný předmět: 1. a 2.st. – náboženství - 7 žáků, z toho 6 ze šesté třídy.
    

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. 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 a Alena Kadaňová 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 pracovní-
ky. Jeden plní funkci přímé výchovné práce, především na prvním stupni (Ivana Třeštíko-
vá), 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.
Z exkurzí je nutno jmenovat návštěvu planetária v Českých Budějovicích, kam zavítali žáci 
druhé a čtvrté třídy. Navštívili také ZOO na Hluboké. Škola má též ve svém programu 
environmentální výchovu.
Žáci osmé a deváté třídy navštívili v dubnu letošního roku Prahu, a to konkrétně Židovské 
město a Památník Heydrichiády.
Žáci sedmé třídy se byli podívat na proslulý památník u Sudoměře, v jehož okolí se 
odehrála památná husitská bitva.
Žáci páté třídy jeli do tzv. Laser Arény v Písku. Též si prohlédli sochy z písku.

Každoročně jsou pořádány i školní výlety, které korespondují s celkovým zaměřením naší 
školy. Většinou bývají na jeden den, na druhém stupni na dva i více, případně i ve dnech, 
kdy neprobíhá klasická výuka.
Žáci první třídy se podívali na zámek v Blatné, který se též proslavil i ve filmových 
zpracováních.
Děti druhé a čtvrté třídy navštívily zříceninu hradu Kašperk a sklárny Anín.
Žáci první a třetí třídy byli v Jaroticích na akci Fort Hary, která představuje život indiánů.
Pátá třída se podívala se svojí třídní učitelkou do ZOO v Hlubové nad Vltavou. V tomto 
zařízení byla v nedávné době provedena rekonstrukce objektu a rozšíření areálu zvířat.
Děti ze šesté, sedmé a osmé třídy se odreagovaly v zábavním parku Mirákulum.
A nakonec devátá třída absolvovala třídenní výlet do tzv. České Kanady, konkrétně místa 
Slavonice, Janov a okolí.

Z dalších aktivit nutno jmenovat celoškolní akci Tonda obal. Jedná se o ekologickou 
přednášku, třídění odpadů a další záležitosti. Jak již bylo uvedeno, škola má jako jeden bod 
svých priorit právě environmentální výchovu.
Co se týká divadelních představení, žáci osmé a deváté třídy viděli ve Strakonicích 
představení s názvem Sherlock Holmes a ztracený diamant lady Aquilly. V závěru školního 
roku žáci sedmé, osmé a deváté třídy shlédli ve Strakonicích hru Peter Black,která byla 
ohrána převážně v anglickém jazyce. Prezentovalo ji Divadelní centrum ze Zlína.
Snažíme se i o svou vlastní prezentaci, ukázky, představení. Jednou z těchto akcí byla 
například hra Šípková Růženka, kde děti z dramatického kroužku prezentovali pohádku pro 
své malé kamarády z mateřské školky.

Škola má též ve svém vzdělávacím programu jako jednu z priorit cizí jazyky. Nejen, že se 
děti učí základům anglického jazyka při běžné výuce, ale paní učitelka Klára Halgašová 
oživuje činnost dětí i dalšími, pro ně zajímavými aktivitami. Například proběhla slohová 
soutěž v anglickém jazyce s názvem Class Acts Prague, které se zúčastnili tři žáci naší 
školy. Dále proběhla soutěž v anglickém časopise Hello Kids! – The Smurfs, ve které 
několik žáků z prvního stupně získalo společně první místo. Z dalších aktivit nutno zmínit 
tzv. Palačinkový den. Žáci si připomněli kulturu a tradice Velké Británie a několik děvčat 
z deváté třídy prezentovalo svá díla. .Poslední záležitostí byl tzv. Den sv. Patrika, též 
věnováno tradicím. V červenci byl organizován paní učitelkou Klárou Halgašovou 
příměstský tábor. Jeho náplň byla zaměřena na různé vzdělávací oblasti a tentokrát i na 
rozvoj osobnosti. Dětem byla přiblížena psychologie, sociologie, filosofie, to hlavně formou



her, například i vařením. A protože byl kurz uspořádán ve spolupráci s jazykovým centrem 
Educa ve Strakonicích, odehrával se z velké části v anglickém jazyce.
Základní  škola se aktivně zapojila v rámci svého programu do sběru starého papíru, PET 
lahví a víček. Vše probíhalo i ve spolupráci s místní mateřkou školou.
V listopadu  proběhl sběr kaštanů a žaludů ve spolupráci s oborou v Blatné. Celkem se 
účastnilo 16 dětí, a to v drtivé většině z prvního stupně. Mezi nejaktivnější žáky patřili 
Tobiáš Vojta ze třetí třídy, Tereza Plšková ze čtvrté třídy a Jakub Koubek ze třetí třídy. 
Celkem se sebralo 694 kg lesních plodů, což je o 150 kg více než loňský rok.
Škola též jako každoročně podpořila charitativní sbírku na hypoterapii s názvem Chrpa.

Škola se účastnila ještě mnoha kulturních akcí a představení. Koncem kalendářního roku 
proběhla ve školní jídelně Mikulášská besídka pro děti i rodičovskou veřejnost. Hlavními 
organizátory byly paní učitelka Jitka Tetourová a Petra Tůmová. Škola v této akci 
spolupracuje i s dalšími místními subjekty v obci, tj. s Baráčníky či Svazem žen. Pásmo 
bylo doplněno písněmi, zpěvy a tanci. Před odchodem na vánoční prázdniny se již tradičně 
koná setkání žáků a pedagogů. Celou akci zaštítila jako vždy p. učitelka Marie Krejčová, 
tentokráte ve spolupráce s manželi Marešovými a panem Kreucmanem. Celé pásmo mělo 
název Křišťálové Vánoce a všichni přítomní si společně užili nádhernou předvánoční 
atmosféru. V únoru probíhal masopustní průvod ve škole, který pro všechny žáky připravila 
opět p. Marie Krejčová.
Do této oblasti lze zařadit i Den dětí. Zde je již po několikáté hlavní organizátorkou paní 
učitelka Jitka Tetourová. V tomto školním roce se akce jmenovala Cesta českou historií. Na 
stanovištích byli žáci páté a osmé třídy v dobových kostýmech. Vše bylo určeno žákům 
prvního stupně, kteří si v dílničkách mohli zkusit různé dobové úkoly a dozvěděli se také 
mnoho nového o historii. Akce se účastnila též mateřská škola (předškolní třídy).
Škola se snaží zpestřit žákům pobyt ve škole i nad rámec běžné výuky. Příkladem bylo spaní
ve škole, které pro své žáky páté třídy připravila paní učitelka Hana Koubková. Celá akce 
byla doplněna různými hrami a dalšími aktivitami.

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.
Lyžařský kurz se konal tentokráte ve sportovním areálu v Lipně nad Vltavou. Zúčastnilo se 
ho celkem 18 žáků ze sedmé, páté a čtvrté třídy. Instruktorský tým tvořili Mgr. Marie 
Krejčová, učitelka základní školy, dále Lenka Klímová, instruktorka lyžování na Kubově 
Huti a Miroslav Hřebejk za zákonné zástupce. Žáci a dospělí po celý týden intenzivně 
lyžovali na několika skvěle upravených sjezdovkách lyžařského areálu Kramolín. Zimní 
sportování bylo doplněno o návštěvu místního Aqua Worldu, někteří účastníci si i zabruslili 
na zamrzlé Lipenské přehradě. Doplňkem tohoto kurzu byl pěší výlet k hrázi Lipenské 
přehrady a vodní elektrárně.

  

 



3. Přehled pracovníků školy, personální zabezpečení

Celkový počet všech zaměstnanců školy k 31.12. 2016 byl 24. Z toho:
A/ základní škola - pedagogičtí pracovníci – 13
B/ základní škola – nepedagogičtí pracovníci – 4
C/ školní družina – pedagogičtí pracovníci – 2
D/ školní jídelna – nepedagogičtí pracovníci – 5
Dále dvě učitelky na mateřské dovolené..

Dle výkazu k tomuto datu bylo vše následovně:
Základní škola celkem, A+B   16,355 úvazku
Školní družina   1,514
Školní jídelna   4,869
Celkem   22,738 úvazku

Celkový počet všech zaměstnanců k 30. 6. 2017 byl stejný jako na konci kalendářního roku, viz 
výše, včetně dělení na dílčí součásti.
Čtyři učitelky čerpají mateřskou dovolenou.

Dle výkazu k 30. 6. byly jednotlivé výkony následující:
Základní škola celkem, A+B   17,708
Školní družina   1,581
Školní jídelna   5,000
Celkem   24,289

Dané přepočtené hodnoty se mohou lišit, vše je dáno např. zastupováním za nepřítomného 
pracovníka.
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 2016 /plnění, skutečnost/.
Platy   6 498 000,- Kč
OON 30 000,- Kč
Odvody   2 209 315,- Kč
FKSp   97 612,- Kč
ONIV 214 073,- Kč
Celkem 9 049 000,- Kč

Daný rozpočet na kalendářní rok 2017:
Platy   7 175 530,- Kč
OON 50 000,- Kč
Odvody   2 456 680,- Kč
FKSP 143 511,- Kč
ONIV   209 498,- Kč
Celkem   10 035 219,- Kč
Limit zaměstnanců na daný rok činí 23,8.



4. Údaje o přijímacím řízení, odkladu školní docházky

V uplynulém školním roce opustili základní školu celkem tři žáci ze sedmé třídy. Do VOŠ, 
SPŠ, SOU řemesel a služeb Strakonice odešel jeden chlapec a jedna dívka. V SOU v Blatné 
bude studovat jeden chlapec.
Školní docházku ukončilo v deváté třídě celkem 17, žáků, z toho čtyři chlapci. Rozdělení 
jejich budoucích oborů je následující:
Gymnázium Strakonice – 1 chlapec a 1 dívka
SPŠ Volyně – 1 chlapec a 1 dívka
SŠ obchodu, služeb a podnikání – 1 dívka
SOŠ veterinární a mechanizační ČB – 1 dívka
SŠ zemědělská Písek – 1 dívka
SOŠEP Veselí nad Lužnicí – 2 dívky
Euroškola Strakonice – 1 žákyně
SPŠ Strakonice – 2 dívky
SŠ a VOŠ cestovního ruchu ČB – 1 dívka
SŠ polytechnická ČB – 1 chlapec
SOŠ Blatná – 1 chlapec
SŠ a JŠ Volyně – 2 dívky

V dubnu proběhl na naší škole zápis do první třídy. Tento nový termín je dán změnou ve 
školském zákoně. K zápisu se dostavilo celkem 32 dětí. Z tohoto počtu se přestěhovala 
jedna žákyně. Ze zbývajících 31 dětí by se mělo 4. září dostavit do první třídy 26 dětí. 
Odklad školní docházky byl zaslán třem zákonným zástupcům.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání

Z celkového počtu 181 žáků jich na konci roku, respektive po opravných zkouškách, 86 
prospělo s vyznamenáním /tj.47,51 %/. Prospělo 90 žáků /49,72%/. Neprospělo 5 žáků / 
2,76/.

Prospěch dle jednotlivých tříd:

1.třída –26 žáků / 22 vyznamenání / 4 prospěl / 0 neprospěl
2.třída - 22 žáků / 18 / 4 / 0
3.třída – 24 žáků / 16 / 8 / 0
4.třída - 18 žáků /10 / 8 / 0



5.třída – 20 žáků / 6 / 13 / 1
6.třída -  19 žáků/ 1 / 17 / 1
7.třída – 22 žáků / 5 / 14 / 3
8.třída – 13 žáků / 5 / 8 / 0                     
9.třída – 17 žáků/ 3 / 14 / 0                      

Udělení závažnějších kázeňských trestů – 1 žáci dostal důtku ředitele školy /0,55%/, čtyři 
žáci druhý stupeň z chování /2,20%/, třetí stupeň z chování dva žáci, tj. 1,10%.

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

V únoru proběhlo ve Strakonicích okresní kolo Olympiády z českého jazyka pro základní 
školy, kterého se zúčastnilo celkem 29 žáků včetně studentů víceletých gymnázií. Naši 
školu zde reprezentovaly dvě žákyně. Radka Vojáčková z deváté třídy a Štěpánka 
Hřebíčková z osmé třídy. Druhá jmenovaná dívka se umístila celkově na 5.-21. místě. Radka
Vojáčková skončila třetí a tím si zajistila i postup do krajského kola v Českých 
Budějovicích.

Velice úspěšné byli též olympiády v matematice. V lednu se na základní škole Dukelská ve 
Strakonicích konalo okresní kolo pro žáky pátých a devátých tříd a odpovídajících tříd 
víceletých gymnázií. Naši školu zde v mladší kategorii reprezentovali chlapci Jan Hrouda a 
Duc Than Nguyen, skončili oba na 6.-14. místě a stali se tímto úspěšnými řešiteli.
V kategorii devátých tříd se zúčastnili Dominik Brož a Alena Tomášková. Oba dosáhli 
vynikajících výsledků. Dominik Brož byl druhý s počtem bodů 22, Alena Tomášková 
skončila třetí s 20 body. Oba úspěšní řešitelé se pak v březnu dostali na krajské kolo, zde se 
stala Alena Tomášková se 13 body také úspěšnou řešitelkou.
Úspěchy v matematických soutěží nebyly zdaleka těmito výkony poslední. V dubnu se již 
tradičně konalo okresní kolo matematické olympiády pro ostatní třídy z II. stupně. Naší 
školu zde reprezentovala Štěpánka Hřebíčková z 8. třídy, která získala 12 bodů a obsadila 
tak 14.-23 místo ze 30-ti soutěžících. Ze sedmé třídy postoupila do okresního kola Adéla 
Hrabalová, která se taktéž s 12-ti body umístila na výborném 8.-11 místě. Nejlépe si vedl 
Matěj Hendrych, který získal 16 bodů a tím se probojoval mezi nejlepší 3 řešitele okresního 
kola této soutěže. Získal 2.-3. místo.

V letošním školním roce měla naše škola svého zástupce i v další matematické soutěži, šlo 
o tzv. Pythagoriádu. Týká se vždy dětí od páté do osmé třídy. Z naší školy postoupila do 
okresního kola žákyně Zdeňka Kabourková z 8. třídy. V této kategorii soutěžilo celkem 11 
žáků a naše dívka získala 14 bodů z 15-ti možných a ve své kategorii zvítězila.

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. V letošním školním roce se 
do soutěže zaregistrovalo přes 60 tisíc žáků z téměř 3 tisíc škol z celé České republiky, mezi
nimi i 40 žáků naší školy.
Nejmladší účastnicí byla Eliška Hendrychová z 1. třídy, která se umístila na 4.-10. místě 
z 69 soutěžících Jihočeského kraje.



V kategorii A / 2.-5. ročník ZŠ/ se do soutěže zapojilo 14 706 řešitelů vůbec, z toho 
z Jihočeského kraje 739. Čtyři žáci naší školy se probojovali mezi 40 nejúspěšnějších a 
postoupili do krajského kola, které se konalo v listopadu v Českých Budějovicích.
Účastnili se tito žáci:
11. místo Nguyen Duc Than – 5. třída
23.-24 místo Martin Zubal – 5. třída
25.-26. místo Daniel Hendrych – 3. třída
V kategorii B /6.-9 ročník/ se do soutěže zapojilo 21  246 řešitelů, z toho v našem kraji 
1484. Žákyně 9. třídy Alena Tomášková se se v základním kole umístila na 32.- 40. místě, 
v krajském kole na krásném 14. místě.

Každoročně škola také absolvuje soutěž Matematický klokan. Jedná se o mezinárodní 
soutěž, která vznikla v roce 1980 v Austrálii, od roku 1991 se koná i v Evropě. Pořadatelem 
je v ČR Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěž má na základních školách čtyři 
kategorie dle věku, soutěží se vždy v druhé polovině března.
Jednotlivé výsledky na naší škole:

A/ Kategorie Cvrček
1/ Veronika Mandlová 2.třída, 75 bodů
2/ Aděla Machová, 3.třída, 62 bodů
3/ Tobiáš Vojta, 3.třída, 60 bodů

             B/ Kategorie Klokánek
       1/ Duc Than Nguyen, 5.třída, 114 bodů
       2/ Martin Zubal, 5.třída, 97 bodů
       3/ Tadeáš Kloud, 4.třída, 85 bodů

       C/ Kategorie Benjamin
       1/ Adéla Kloudová, 6.třída, 75 bodů
       2/ Adéla Hrabalová, 7. třída, 72 bodů
       3/ Daniel Mašek, 7.třída, 67 bodů

        D/ Kategorie Kadet
        1/ Alena Tomášková, 9.třída, 94 bodů
        2/ Anna Blatská, 9.třída, 87 bodů
        3/ Dominik Brož, 9.třída, 85 bodů

Z nematematických soutěží nutno zmínit i chemickou olympiádu. Okrasní kolo se konalo 
v březnu na Gymnáziu ve Strakonicích. Zde si vedl vynikajícím způsobem již zmiňovaný 
Dominik Brož z deváté třídy. Skončil na 2. místě z 20-ti účastníků a  získal celkem 80 bodů.
Postoupil také do krajského kola, které se konalo v březnu na Gymnáziu Jírovcova v Českých 
Budějovicích. I zde byl velice úspěšný, obdržel celkem 77 bodů a skončil na 10. pozici Tímto 
se stal úspěšným řešitelem.
Kromě těchto soutěží absolvovali 3 žáci z deváté třídy i soutěž pod názvem Mladý chemik, 
která se konala v prosinci na Masarykově střední škole chemické v Praze. Všichni žáci naší 
školy obsadili přední místa. Radka Vojáčková baly na 72.-78. místě, Alena Tomášková na 33.-
47. místě. Největší úspěch a současně smůlu měl Dominik Brož. Praktickou část mělo vykonat 
30 nejlepších řešitelů teoretické části. Dominik se umístil na 30.-38. místě, avšak pořadatelé 
rozhodli, že do třetího kola půjde pouze 29 mladých chemiků.



Z dalších, tentokráte pěveckých soutěží nutno zmínit Jihočeský zvonek, který pořádal DDM ve 
Strakonicích. Ve 4. kategorii 8.-8. tříd se na 2. místě umístila Štěpánka Hřebíčková z 8. třídy. 
Prezentovala zde píseň Someone like you od Adele. Dle názoru ostatních hudebních odborníků 
prý předvedla nejlepší výkon.

   

Kromě soutěží vyhlašovaných MŠMT se škola prezentuje v různých soutěžích a přehlídkách
regionálního charakteru. V měsíci září a říjnu probíhala soutěž Čestický brambor, tentokrát 
na téma Pohádkový svět. Naši žáci si vedli tradičně velmi dobře a přivezli si následující 
ocenění.
Kolektiv 1. třídy – 1. místo za knihu O veliké řepě
Jakub Koubek ze 3. třídy – 2. místo za kresbu Krteček
Kolektiv 4. třídy – 3. místo za malbu Víla Amálka
Diana Koubková z 9. třídy – 3. místo za poezii
Radka Vojáčková z 9. třídy –3. místo za prózu

Další soutěží byla přírodovědná soutěž s názvem Kdo umí, umí, kterou organizoval Dům 
dětí a mládeže ve Strakonicích. Celá akce se konala v Centru ekologické výchovy.
Nejlepší z páté třídy byl Than Nguygen, obsadil celkově 15.-19. místo a získal 49 bodů. Ze 
šesté třídybyla na 9.-10. místě Barbora Bláhová, která měla 50 bodů. 11. místo obsadil Jan 
Pechar, na 12.-15. místě skončila Jana Tomaševičová.

V únoru se vybraní žáci 3. a 4,. třídy zúčastnili soutěže Dobrodružství veverky Rezky. 
V kategorii třetích tříd se z 22 žáků umístil na vynikajícím 2. místě Daniel Beneš, na 4. 
místě Adéla Machová a 5. místo obsadila Karolína Charvátová.
V kategorii 4. tříd se ze zúčastněných 38 žáků umístila na velice pěkném 5. místě Tereza 
Hřebejková a na 10. místě Tereza Plšková.         

V květnu se v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích konal  Mladý záchranář – 
dokaž, že umíš. Naši školu reprezentovala dvě družstva, složená z žáků druhého stupně. Z 
deseti družstev se na prvním místě s neuvěřitelným náskokem umístilo družstvo z deváté 
třídy ve složení: Alena Tomášková, Vendula Hradská, Dominik Brož, Michal Přech a Martin
Vojta. Získali celkově 559 bodů z celkových možných 600.
Druhé soutěžní družstvo ze sedmé třídy z naší školy ve složení: Denisa Poklopová, Adéla 
Hrabalová, Tomáš Ježek, Jan Sklenář a Matěj Hendrych se umístili na místě osmém.
Současně s touto soutěží každoročně probíhá i soutěž Mladý zdravotník., kterou organizuje 
Český červený kříž. Opět soutěžilo deset stejných družstev. V této soutěži se družstvo 
z deváté třídy  s kapitánkou Alenou Tomáškovou umístilo na místě čtvrtém a družstvo ze 
sedmé třídy s kapitánkou Denisou Poklopovou na místě pátém.

Významných úspěchů dosáhla škola ve sportovních soutěžích.

V září se v Blatné konaly atletické závody pro žáky II. stupně, kterých se zúčastnilo z naší
školy celkem 12 žáků. Získaná ocenění:
1. místo – skok do dálky mladší žáci – Ferencz Deak



1. místo – skok do dálky mladší žákyně – Kristýna Nováková
1. místo – běh na 800 metrů starší žákyně – Alena Tomášková
2. místo – skok do dálky starší žákyně – Štěpánka Hřebíčková
3. místo – běh na 600 metrů mladší žákyně – Kristýna Novákobvá
3. místo – 4x60 metrů štafeta starší žákyně – Diana Koubková, Eliška Brychtová, Štěpánka
Hřebíčková a Zdeňka Kabourková
4. místo – běh na 60 metrů – Diana Koubková
4. místo – běh na 1500 metrů – Denis Juřica

V květnu se na atletickém stadionu v Blatné konalo okresní kolo Poháru rozhlasu. Těchto
závodů se zúčastnilo celkem 6 žáků z II. stupně. V silné konkurenci zejména velkých
strakonických škol dosáhli naši žáci následujících výsledků:
4. místo – skok vysoký – Štěpánka Hřebíčková
5. místo – vrh koulí – Karolína Laňková
5. místo – skok daleký – Nikolas Lacko

V červnu se ve Strakonicích konala lehkoatletická olympiáda I. stupně. Děti závodily v běhu
na 50 a 300 m, skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Každou školu vždy
reprezentuje jeden chlapec a jedna dívka z příslušného ročníku. Z 1. třídy se účastnili Pavel
Mráz a Barbora Mrázová, ze druhé Šimon Demetr a Kateřina Kozáková, ze třetí Jakub Ira a
Andrea Koptová, ze čtvrté Štěpán Mach a Lucie Bláhovcová, z páté Martin Šůs a Daniela
Henkenová.V konkurenci čtrnácti škol si vedli naši sportovci velmi dobře. Z nejlepších
výsledků:
3. místo -  Kateřina Kozáková
2. místo – Andrea Koptová

                                                                                                                 
                                              
            Naše škola se již tradičně účastní turnajů ve florbale či hokejbale. V listopadu se chlapci
z druhého stupně účastnili okresního kola ve Strakonicích, tam podali velice dobrý výkon,nakonec 
skončili na 4. místě. Turnaje se zúčastnili Tomáš Ježek, Ondřej Bláhovec, Jan Sklenář, Adam 
Vachulka, Martin Štěpán, Jiří Beneš, Tomáš Havlík a Ferencz Deak.      
             
                  

V okresní fotbalové soutěži pod názvem „McDonald´s Cup“ tentokráte žáci mladší  
kategorie získali konečné osmé místo, starší se nezúčastnili. V týmu byli i žáci z první třídy, 
proto neměli lehkou situaci. Z první třídy hráli Matyáš Kloud, Nela Baloušková, Jan Kloud, 
Barbora Mrázová, Martin Hraše a Tomáš Čemus, ze druhé třídy Jan Pošta,Jakub Benedikt, 
Jakub Růžička, Daniel Stieber, Lukáš Kolář, ze třetí, Jakub Ira, Andrea Koptová a Daniel 
Beneš.

Dívky z florbalového kroužku se v prosinci zúčastnily florbalového turnaje na Základní 
škole Povážská ve Strakonicích. Konkrétně se jednalo o děvčata – Dianu Koubkovou, Alenu
Tomáškovou, Radku Vojáčkovou, Kristýnu Novákovou, Annu Blatskou a Petru Kropíkovou.
Mladé florbalistky dosáhly na konečné páté místo.
    



6. Údaje o  aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a) Pravidelně pracuje řada kroužků: 

Florbal – 34 žáků / 3 skupiny/      
Florbal dívky - 8

                      Dovedné ruce - 15
            Paličkování - 9
            Atletika - 15 
           Ruční práce - 7
           Nohejbal – 12
            Kopaná – 17
            Dramatický kroužek - 12      
            Pohybová výchova  - 21
            Dyslektická péče - 8
            Judo - 19
            Volejbal – 9
            

Výše  uvedené  aktivity  probíhaly každý  týden  pod vedením pedagogických  či  externích
pracovníků.  Tento  fakt  byl  velice  kladně  hodnocen  poslední  kontrolou  ČŠI  z Českých
Budějovic, v roce 2010.  Děti z kroužku juda absolvovaly koncem srpna ve škole týdenní
soustředění.

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

V září se ve škole konal již pátý ročník soutěže Mladý záchranář – dokaž, že umíš. Celou
akci připravovali pedagogičtí pracovníci školy pod vedením G. Jonášové, která zařizovala
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.

Pro žáky školy je zajišťován prodej mléka a mléčných výrobků, vše již dlouhodobě zajišťuje
pracovnice školní družiny G. Jonášová. Škola je zapojena již několik let i v projektu Ovoce



do škol,  na tomto se rovněž podílí  G. Jonášová.  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  poprvé  vyzkoušeli  novinku  projektu,  doprovodná  opatření,  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.

Velice dobře funguje již dlouhou dobu spolupráce základní školy a obce.
V listopadu probíhaly vánoční trhy, kde se účastní žáci se svými výrobky a též  pedagogičtí 
pracovníci. Prodej zajišťovala Anděla Tomášková.
V březnu se konal již čtrnáctý společný ples obce, základní a mateřské školy a vlastně 
jedenáctý ples Městyse Radomyšl. Výzdobu  s motivy lidových staveb ve formě malby 
zajišťovali Eva Čapková Jiří Pešl s žáky ze sedmé, osmé a deváté třídy. Vynikající úroveň 
mělo hudební vystoupení žáků školy pod vedením p. učitelky Hany Koubkové a Marie 
Krejčové, kde došlo k prezentaci Dodlebské polky. Nevšedním tanečním zážitkem bylo poté
vystoupení dívek z osmé a deváté třídy, které předvedly část tance Michaela Jacksona 
s názvem Thriller. Vše pod režií paní učitelky Jitky Tetourové. V regionálním tisku se též 
objevila zpráva a fotografie onoho velice úspěšného tance. Květinovou výzdobu stolů 
vytvořily Anděla Tomášková a Klára Halgašová  se svými žáky. Na přípravě a organizaci se 
podíleli všichni zaměstnanci školy.  

Pedagogičtí pracovníci školy se účastní i dalších společných akcí –  vystoupení při oslavách,
Dne žen, vítání občánků atd. Žáci školy již tradičně zazpívali pod vedením Hany Koubkové 
a Marie Krejčové v rámci oslav osvobození naší vlasti státní hymnu  na počest 72.výročí 
ukončení druhé světové války.
Probíhá i dobrá spolupráce s místním svazem žen. Například v prosinci se v jídelně základní
školy konala mikulášská besídka spojena s bohatým kulturním programem, ke kterému 
přispěli pracovnice i žáci školy. O této akci byla již informace dříve.

Základní škola se může prezentovat na svých oficiálních stránkách, které jsou pravidelně 
aktualizovány. Přispívají sem žáci i učitelé školy. Články jsou doplněné četnými 
fotografiemi z nejzajímavějších akcí.
          

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. Přispívají sem žáci i učitelé 
školy.

7. Kontroly a jejich výsledky, včetně ČŠI

          



Využití finančních prostředků daných zřizovatelem za rok 2016 – listopad 2016

Kontrola plnění / OSSZ – nemocenské pojištění atd/ za rok 2015 – 2017 – duben 2017

Krajská hygienická stanice se sídlem ve Strakonicích – únor 2017 / ŠJ/

Státní veterinární zpráva – únor 2017

Kontrola hasicích přístrojéů a hydrantů – listopad 2016

Revizní prohlídka kotelny – leden 2017

Revizní prohlídka hořáků v kotelně – listopad 2016

Revize komínů v kotelně – duben 2017

Revize hromosvodů – červen 2015

Revize plynového zařízení – květen 2017

Revize tlakových nádob – březen 2017

Revize elektrického zařízení – srpen 2015

Revize tělocvičného nářadí – duben 2017

Výše uvedené revize a kontroly byly bez závad.

   

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Bakalářské studium Školský management – Vlažný

Podporujeme nadané děti pro budoucnost / Mensa/ - Maroušková

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace – Maroušková, Ivana Třeštíková

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách – Maroušková

Primární prevence rizik a chování – Koubková



Lidské tělo v pohybu s hudbou – Lukešová

Setkání koordinátorů inkluze a výchovných poradců v PPP ve Strakonicích – Ivana 
Třeštíková

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné základní škole – Ivana Třeštíková

Školení BOZP – všichni zaměstnanci školy

Školení požární ochrany – všichni zaměstnanci školy

Studium na Univerzitě v Hradci Králové, pedagogická fakulta pro I. stupeň - Jonášová

 

 

9. Základní údaje o hospodaření

Veškeré náklady a výnosy za rok 2016 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. 2016.

10. Prevence sociálně patologických jevů

Danou problematikou se zabývala v prvním pololetí paní Petra Tůmová, ve druhém paní 
učitelka Hana Koubková. Ve spolupráci s vedením školy byla zpracován  Minimální 
preventivní program 2016/2017. 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.
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/podpora 
spolupráce s obcí a dalšími organizacemi  

11. Další údaje dle odstavce k – n vyhlášky

Škola se dle možností zapojuje do programů, operačních výzev vyhlašovanými v rámci EU,
MŠMT, KÚ v Českých Budějovicích.
Konkrétně se jednalo letošní rok o výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, konkrétně jde o výzvu č. 47. Škola zde podala projekt s názvem Vybavení a 
modernizace počítačové učebny a přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky. Celková
kalkulace celé akce byla vyčíslena na částku 4.249.855,- Kč. Vše probíhalo ve spolupráci 
s firmou G – PROJECT v Českých Budějovicích. 
Dalším projektem je v rámci Operačního programu Výzkum , vývoj a vzdělávání na období 
2014 – 2020 zapojení se do tzv.šablon. Na základě předběžných dotazníkových šetření a 
zmapování celé situace byly doporučeny nebo si i škola vybrala následující oblasti:
II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – inkluze
II/2.8 Vzdělávání pedagogického zaměřeného na inkluzi – 8 hodin
II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Výše uvedená vzdělávání a personální podpora jsou v částce 575.478,- Kč
V rámci programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách modul A/ Bezplatná 
výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2017 škola 
obdržela částku ve výši 62.310,- Kč.
Odborová organizace již mnoho let nefunguje.

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, 
v dalších létech se předpokládá, že překoná hranici 200 dětí.

Výuka žáků na I. a II. stupni probíhá 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 dokončení nákupu skříněk do šaten pro druhý stupeň. 
V neposlední řadě provést úpravu vstupu /dlažby/ do školy, rekonstrukci výtahu, úplnou 
přestavbu fyzikální učebny a úpravy v kotelně, k tomuto viz výše uvedený projekt v rámci 
IROP. Škola spolupracuje s MAS Blatná, kde by bylo možné určité finanční prostředky na 
úpravy ve škole získat.

13. Zápis o projednání

Zpráva byla projednána a doplněna pracovníky školy na pedagogické radě dne 31.9.2017, 
6.9. 2017 schválena školskou radou a 8. 9. 2017 projednána se zřizovatelem.
        .
 
Za školskou radu:                                                  Za vedení školy:
Mgr. Milena Maroušková                       Mgr. Jiří Pešl, ředitel

                                                                             

                    
  
           
           Za zřizovatele:                                                        
           Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl
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