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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.zsradomysl.cz.  Elektronická adresa: 
zs.radomysl@o2active.cz.
Ředitelem školy je od 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 176 žáků (89 dívek a 87 chlapců).

Na I.stupni, tj. v 1.-5. ročníku, začalo studovat 110 žáků (57 dívek a 53 chlapců), na druhém
stupni celkem 66 žáků (32 dívek a 34 chlapců).

K 30.6.2016 byl celkový stav 172 dětí, z toho 88 dívek a 84 chlapců.
Na I. stupni 104 (55 dívek, 49 chlapců). Na II. stupni 68 (33 dívek a 35 chlapců).

Školní docházku v jiných zemích plní celkem 5 žáků, jde o všechny z prvního stupně.

Průměrný počet žáků na třídu byl v září 19,56, na konci roku 19,22.

Do školní družiny bylo v září zapsáno k docházce 56 žáků, z toho 24 dívek. Na konci roku 
49 z toho 26 dívek. Dané počty jsou k 30.6. 2016.

Integrovaná byla ve školní roce jedna žákyně z I. stupně.

Ve školním roce došlo ke dvěma úrazům, na který se vztahuje registrace. Celkově bylo 
do knihy úrazů zapsáno 22 poranění, často šlo jen o drobné, nepatrné události, vše 
zaznamenáno z preventivních důvodů.
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

http://www.zsradomysl.cz/


již škola nemusí registrovat drobnější zranění, která si vyžádají nepřítomnost žáka ve škole 
kratší než dva dny.

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 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. 2015, kde byla zvolena předsedkyně, 
Mgr. Milena Maroušková, a posléze probrány stěžejní oblasti, zejména úprava stávajícího 
ŠVP.

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 2015 daný zřizovatelem byl ve výši 1 300 000 Kč, na rok 2016 činil 
1 300 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že je ve školní jídelně přihlášeno přibližně 320 strávníků, bylo zde nutno 
provést některé důležité úpravy a vylepšení. Hlavní položkou je zde konvektomat v ceně 
290.068,- Kč. Bylo nutné zakoupit i vozíky v celkové částce 28.240,- Kč. Vše zajišťovala f. 
Hofmann Strakonice, se kterou naše škola dlouhodobě pracuje.
Co se ještě týká školní jídelny, o hlavních prázdninách proběhla výmalba daných prostor, 
kterou provedla f. Kahovec a celková částka činila 8.700,- Kč.
V posledních létech se zvyšuje počet žáků na naší škole, z tohoto důvodu bylo nutné zajistit 
či doplnit židle, lavice, šatní skříňky. Toto již dlouhodobě řeší f. Křovina Písek a dané 
vybavení přišlo celkově na 94.842,- Kč.

2. Vzdělávací koncepce

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

Nepovinný předmět: 1. a 2.st. – náboženství - 8 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. 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.

Ivana Třeštíková a Alena Kadaňová zajišťují pravidelnou péči o děti s poruchami učení a 
chování, v letošním roce k nim přibyla Gabriela Jonášová. Dané činnosti jsou prováděny 
zejména formou kroužků.

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), druhý zajišťuje problematiku volby povolání na druhém stupni (Milena Maroušková). 
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. Žáci 7. a 8. třídy 
absolvovali exkurzi na Veterinární, mechanizační a zahradnické školy s právem jazykové 
zkoušky v Českých Budějovicích. V lednu letošního roku navštívili žáci osmé a deváté třídy
VOŠ a SPŠ ve Volyni, kde si mohli i prakticky vyzkoušet různé činnosti či dovednosti. 
Konala se též Burza škol pro devátou třídu. Kromě toho školu navštívili i zástupci dalších 
středních škol, kde ve formě besedy žákům prezentovali svá zařízení a žáci obdrželi 
propagační materiály a informace.

Škola se účastní také nejrůznějších exkurzí, výletů, představení. Z prvně zmiňované 
kategorie nutno připomenout exkurzi do Hornického muzea Příbram a památníku Vojna
v Lešeticích, které se účastnily děti ze sedmé, osmé a deváté třídy. Další zajímavou exkurzí 
byla pro žáky osmé třídy návštěva Temelína, kde se žáci dozvěděli základní informace o 
chodu jaderné elektrárny. Žáci sedmé a deváté třídy se před Vánocemi podívali do Českých 
Budějovic, kde si též připomněli naše lidové tradice. Naše škola má ve svém programu též 
environmentální výchovu. V souvislosti s tímto se děti ze čtvrté třídy podívaly v měsíci 
dubnu na dvě zemědělské farmy svých spolužáků v nedalekém Oseku a v Radomyšli.
Velice přínosnou akcí byla v měsíci září návštěva mluvčí Policie ČR Jaromíry Novákové, 
která seznámila děti s knihou Policejní pohádky. Hlavním přínosem bylo, že se děti 
dozvěděly o zásadách bezpečného a správného chování v různých situacích. Další 
zajímavou akcí byla ukázka skupiny historického šermu Pernštejn s názvem pořadu Jak 
válčili husité. Představení bylo určeno pro žáky od čtvrté třídy. V závěru ještě nutno zmínit 
návštěvu mobilního planetária, kde žáci získali základní informace o Slunci, planetách a 
vesmíru vůbec. V neposlední řadě nutno ještě uvést přednášku MUDr. Ibrahima Razaka, 
které bylo určeno pro dívky vyšších ročníků.

Velice zajímavým projektem bylo tzv. Zimospaní. Žáci 9. třídy získali od nadace Tesco 
z projektu Extra třída částku 30.000,- Kč. Díky této finanční hodnotě připravili pro 120 žáků
základní školy v zimě dobrodružnou noc ve vojenských stanech  v nedaleké Řepici. Dále si 



pak žáci 9. třídy odnesli odměnu 6.000,- na svůj školní výlet. O této akci, kterou 
organizovala p. učitelka Monika Babková, vyšly i články ve Strakonickém deníku a 
Týdeníku Strakonicko.

Škola má též ve svém vzdělávacím programu jako jednu z priorit cizí jazyky. Ve spolupráci 
s Jazykovým centrem EDUCA byl pod vedením p. učitelky Kláry Halgašové nabídnut 
týdenní konverzační kurz Anglicky rukama, nohama, kterého se účastnili žáci šesté až osmé 
třídy. Ze strany žáků byl o kurz zájem, a tak v červenci zažili týden plný her a zábavy 
s angličtinou.

Samozřejmostí bývají i školní výlety, které též tvoří povinnou součást výuky dle platného 
ŠVP. Žáci první a třetí třídy se podívali do Třeboně, druhá třída navštívila ZOO v Plzni, 
čtvrtá třída obdivovala památky v Praze, zážitkový park v Milovicích pod názvem 
Mirakulum byl pro žáky od páté do osmé třídy. Žáci z devátého ročníku si užili poslední 
výlet na základní škole v bungalovech na Zvíkově, kdy celou trasu z Radomyšle zdolali na 
kolech.  
V uplynulém školním roce proběhla i některá divadelní představení. Naše škola má již 
dlouholeté vynikající zkušenosti s Divadlem Fráni Šrámka v Písku. Vynikající byla Hodina 
zpěvu se známým hudebníkem Jaroslavem Uhlířem, kde si děti ze druhé až osmé třídy 
mohly zazpívat písničky ze známých českých filmů a pohádek. V závěru se tento známý 
umělec s dětmi i vyfotografoval. Dalším navštíveným divadelním představením byl Ikaros 
konaný v listopadu, v podání hostujícího divadla Drak z Hradce Králové. Divadelní 
představení ovšem zajišťují i žáci naší školy. Paní učitelka Jitka Tetourová nacvičila s žáky 
sedmé třídy pohádku S čerty nejsou žerty,se kterou žáci vystoupili v rámci akce Vítání jara 
konané Domovy pro osoby se zdravotním postižením Osek a Mačkov v Sokolovně v 
Radomyšli. Dalším divadelním představením byli Tři bratři, které tentokráte hrály děti ze 
šesté třídy ve školní jídelně pro své spolužáky a odpoledne pro veřejnost.  
Škola je zapojena do třídění odpadů, ve svém školním vzdělávacím programu má i 
environmentální výchovu. Základní škola se též aktivně zapojila v rámci svého programu do
sběru starého papíru, PET lahví a víček.
Dále na podzim proběhl sběr kaštanů a žaludů ve spolupráci s oborou v Blatné. Mezi 
nejlepšími byly Nela Vojtová ze šesté třídy, Eliška Pelcnerová ze čtvrté třídy a Zdeňka 
Kabourková ze třídy sedmé. Celkem se sebralo 535 kilogramů kaštanů a žaludů.
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 byla p. učitelka  Jiřina Salátová. Škola v této akci spolupracuje i s místními 
dalšími 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 v závěru kalendářního roku. Celou akci zaštítila jako vždy p. učitelka Marie 
Krejčová, které pomáhali konferenciéři z jednotlivých tříd, kteří uváděli vždy jednotlivá 
čísla. Již zmíněná kolegyně uspořádala obchůzku Sv. Barbory, respektive pochod tříkrálový.
Do této oblasti lze zařadit i Den dětí. Konal se pod názvem Z pohádky do pohádky a velice 
pěkně jej připravily děti ze šesté a sedmé třídy pod vedením p. učitelky Jitky Tetourové.

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 již tradičně konal na Železné Rudě, Hotel Belveder. Účastnilo se 
jej celkem 16 dětí, hlavně ze sedmé třídy, které doplnili žáci tříd osmé a čtvrté. Veškerou 
organizaci zajišťovala vedoucí kurzu p. Marie Krejčová ve spolupráci s instruktorkou 
Markétou Kastnerovou.

  

 

3. Přehled pracovníků školy, personální zabezpečení

Celkový počet všech zaměstnanců školy je 25 (pracovní poměr na základě smlouvy). V tom byl 
dlouhodobý zástup za nemoc, resp. mateřskou dovolenou. Přepočtený počet je 23,7.
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.

Jednotlivé součásti:
A/ základní škola – pedagogičtí pracovníci – 12, resp.13 /přepočteno na úvazky 12,00/13,00

nepedagogičtí pracovníci – 5 /přepočteno na úvazky 3,95/
B/ školní družina – pedagogičtí pracovníci – 2 /přepočteno 1,5/           
C/ školní jídelna – nepedagogičtí pracovníci – 5 /přepočteno 5/

Výše uvedené výkony platí od 1. dubna, vzhledem ke zvýšení počtu žáků a dle obecně 
platných normativů.

V současné době je již dán jeden závazný rozpočet pro školské zařízení, tj. odpadlo dělení   
mzdových prostředků na dvě kategorie, pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí.

Výše uvedené úvazky jsou skutečné dle pracovních smluv, ve výkonových výkazech P1-04 
se mohou objevit i hodnoty vyšší. Tato skutečnost bývá způsobena zástupy za nemoc 
dlouhodobě nepřítomných pracovníků.

4. Údaje o přijímacím řízení, odkladu školní docházky

V uplynulém školním roce opustilo základní školu celkem 11 žáků z deváté třídy. Ke studiu 
na gymnázium se přihlásili dva  žáci, oba chlapci, na odborné školy – studijní obory šlo 
celkem 6 žáků, z toho 4 dívky. Ke studiu na SOU byli přijati 3 žáci, z toho jedna dívka.
Školní docházku v osmém ročníku ukončil jeden chlapec a jedna dívka, oba se přihlásili na 
učební obory.

V lednu proběhl na naší škole zápis do první třídy. Na základě výsledků a jednání se 
zákonnými zástupci by se mělo 1. září dostavit do první třídy 26 dětí. Odklad školní 
docházky byl zaslán sedmi zákonným zástupcům.



5. Údaje o výsledcích vzdělávání

Z celkového počtu 172 žáků jich na konci roku, respektive po opravných zkouškách, 98 
prospělo s vyznamenáním /tj.56,98 %/. Prospělo 62 žáků /36,06%/. Neprospělo 11 žáků / 
6,4/. Jedna žákyně má hodnocení k 30.září/ 0,58%/.

Prospěch dle jednotlivých tříd:

1.třída –23 žáků / 23 vyznamenání / 0 prospěl / 0 neprospěl
2.třída - 24 žáků / 17 / 7 / 0
3.třída – 19 žáků / 16 / 3 / 0
4.třída - 20 žáků /16 / 4 / 0
5.třída – 18 žáků / 6 / 10 / 2
6.třída -  24 žáků/ 10 / 9 / 5
7.třída – 14 žáků / 2 / 11 / 1 dívka neklasifikována
8.třída – 19 žáků / 3 / 14 / 2                     
9.třída – 11 žáků/ 2 / 9 / 0                      

Udělení závažnějších kázeňských trestů – 2 žáci dostali důtku ředitele školy /1,16%/, tři žáci
druhý stupeň z chování /1,74%/, třetí stupeň z chování dva žáci, tj. 1,16%.

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

Olympiády z českého jazyka se účastnili žáci z  deváté třídy Daniel Brůžek a Vojtěch 
Hrabal. Oba žáci si v konkurenci ostatních škol vedli dobře. Vojtěch Hrabal se umístil na 16.
místě s počtem 13 bodů. Daniel Brůžek obsadil 8.-12. místo z celkového počtu 26 
soutěžících. Získal 16 bodů.

V německém jazyce reprezentoval naší školu v okresním kole opět Vojtěch Hrabal. 
Tentokrát získal 9.-10. místo.

V lednu se konalo ve Strakonicích okresní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 
45. ročníku bylo Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. Ze školního kola 
postoupili již výše jmenovaní Daniel Brůžek a Vojtěch Hrabal a z osmé třídy Alena 
Tomášková. Okresního kola se účastnilo více než padesát žáků. Daniel Brůžek obsadil 
hezké jedenácté místo , získal 67 bodů. Vojtěch Hrabal byl patnáctý se ziskem 62 bodů, 
Alena Tomášková měla 40 bodů, což bylo 39 místo.

Také v lednu se v DDM ve Strakonicích uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže 
v ruském jazyce. Štěpánka Hřebíčková ze sedmé třídy se v kategorii začátečníci i přes 



velkou konkurenci umístila na devátém místě. V kategorii 8. a 9. třída začátečníci byli 
velice úspěšní Vojtěch Hrabal a Daniel Brůžek.

Škola vyslala i své zástupce do matematických soutěží, kde byly výsledky velmi dobré, až 
vynikající.  Co se týká matematické olympiády v nejmladší kategorii, Vladislav Holub 
z páté třídy získal s počtem šesti bodů 13.-15. místo. V dubnu tato soutěž pokračovala i pro 
starší žáky. Naší školu reprezentovali Matěj Hendrych ze šesté třídy, Jaroslav Salát a Zdeňka
Kabourková ze sedmé třídy, z osmé pak Dominik Brož a Alena Tomášková. Mezi nejlepší 
matematiky patřili Jaroslav Salát, který skončil s počtem 13 bodů na vynikajícím třetím 
místě, Zdeňka Kabourková v téže kategorii byla na 10.-11. místě s počtem devíti bodů. 
Nutno podotknout, že v této kategorii bylo 42 dětí. Dále výborně uspěl Dominik Brož, který
měl plný počet, tj. 18 bodů a ještě  spolu s osmi žáky z jiných škol se dělil o 1.-9. místo. 
Alena Tomášková se s počtem 13-ti bodů stala též úspěšnou řešitelkou.

V letošním školním roce měla naše škola své zástupce i v další matematické soutěži, šlo 
o tzv. Pythagoriádu. Týká se vždy dětí od páté do osmé třídy. Z naší školy postoupili do 
okresního kola již výše zmiňovaní Matěj Hendrych, Alena Tomášková a Dominik Brož.. 
Všichni tito žáci dokázali, že se svými znalostmi uspějí i v konkurenci se studenty gymnázia
či matematických tříd. Matěj Hendrych s pěti body skončil na 7.-12. místě, Dominik Brož 
měl 9 bodů a celkově 10.-11. místo, Alena Tomášková celkem 7 bodů a skončila na 17-té 
pozici.

V letošním školním roce jsme se též zapojili do matematické soutěže - tzv. Logické 
olympiády. Jedná se o dvě kategorie. Kategorie A, která je určena pro žáky z prvního stupně
a kategorii B, které se účastní žáci z druhého stupně. V kategorii menších dětí se celkem 
účastnilo 13 330 řešitelů, v Jižních Čechách 665. Zde skončil Martin Zubal ze čtvrté třídy na
50.-60. místě, v kraji byl dokonce na 2.-3. místě,což představuje vynikající úspěch. Velice 
slušných výkonů dosáhli i další žáci – Jiří Beneš z páté třídy, Veronika Divišová ze třetí 
třídy a David Mašek z téže třídy. V kategorii B se prezentovalo celkem 20 736 řešitelů, 
z našeho kraje 1305. Zde byla nejlepší Alena Tomášková na 57.-58. místě v kraji a dále pak 
Zdeněk Zubal ze sedmé třídy. Z naší školy se účastnilo soutěže celkem 40 žáků, z prvního 
stupně 22, z druhého pak 18.

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/ Andrea Koptová, 2.třída, 65 bodů
2/ Aděla Machová, Tadeáš Kloud, 3.třída, 51 bodů
3/ Nikol Bláhová, 2.třída, 44 bodů

             B/ Kategorie Klokánek
       1/ Martin Zubal, 4.třída, 115 bodů
       2/ Adéla Kloudová, 5.třída, 81 bodů
       3/ Duc Than Nguyen, 4.třída, 79 bodů

       C/ Kategorie Benjamin



       1/ Zdeňka Kabourková, 7.třída, 97 bodů
       2/ Jaroslav Salát, 7. třída, 78 bodů
       3/ Zdeněk Zubal, 7.třída, 73 bodů

        D/ Kategorie Kadet
        1/ Alena Tomášková, 8.třída, 86 bodů
        2/ Vojtěch Hrabal, 9.třída, 63 bodů
        3/ Nela Kvardová, 8.třída, 62 bodů

   

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 Co nosím v hlavě. Naši žáci si vedli tradičně velmi dobře a přivezli si následující 
ocenění. V literární části získala 2. místo Jitka Ježková z osmé třídy, ze stejné třídy pak třetí 
pozici Diana Koubková. Velice úspěšnou bývá každoročně i část výtvarná. Kolektiv žáků 
čtvrté třídy obdržel opět první místo za společnou práci. Stejně tak se umístily Iva Krátká a 
Karolína Laňková z osmé třídy. Stříbrnou medaili dostaly Lenka Kozáková a Alena 
Jamborová z deváté třídy. Výtvarnou soutěž uzavřely třetím místem dívky ze sedmé třídy, 
konkrétně Šárka Kozáková a Štěpánka Hřebíčková.

V květnu se v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích konal  Mladý záchranář – 
Dokaž, že umíš. Děti soutěží v 10-ti disciplínách, a to: možnost hašení jednotlivých druhů 
materiálů přenosnými hasícími přístroji, prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, 
očí a povrchu těla, správné sbalení evakuačního zavazadla, test odborných znalostí, 
uzlování, topografie, první pomoc, reálné využívání linek tísňového volání, hod na cíl 
granátem a srážení plechovek proudem vody ze džberové stříkačky. Naši školu 
reprezentovali ze 6. třídy Denisa Poklopová, Adéla Hrabalová, Nela Vojtová, Tomáš Ježek, 
Jan Sklenář a Jaroslav Hrouda. Ze sedmé třídy pak Vladimír Benedikt, Karel Čapek, Adam 
Vachulka, Jaroslav Salát, Zdeňka Kabourková a Vendula Bendová. Z osmé třídy Alena 
Tomášková, Diana Koubková, Dominik Brož, Michal Přech, Vendula Hradská a Iva Krátká. 
Nejlepšího úspěchu, vlastně absolutního výkonu, dosáhlo družstvo Radomyšl B, žáků osmé 
třídy a v soutěži zvítězilo.

Významných úspěchů dosáhla škola ve sportovních soutěžích.
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. V konkurenci čtrnácti škol 
si vedli naši sportovci velmi dobře. Ze šesti vesnických škol obsadila naše třetí místo
Jednotlivé výsledky .- dívky:
1. třída – Kateřina Kozáková – 3. místo – 232 bodů
2. třída – Andrea Koptová – 4. místo – 376 bodů
3. třída – Veronika Divišová – 8.místo – 592 bodů
4. třída -  Iveta Hochová – 13. místo – 246 bodů
5..třída – Markéta Kováčová – 12. místo – 476 bodů



Výsledky – hoši:
1. třída – Šimon Holub – 8. místo – 162 bodů
2. třída – Šimon Lacina – 12. místo – 215 bodů
3. třída – Šimon Mandl – 12. místo – 360 bodů
4.třída – Martin Šůs – 7. místo – 770 bodů
5. třída – Tadeáš Ehrlich – 6. místo – 879 bodů

                                                                                                                 
                                                

V měsíci říjnu se konaly tradiční atletické závody v Blatné, tj. soutěž pro žáky druhého 
stupně. Probíhal již devátý ročník. Naši žáci byli velice úspěšní a přivezli si mnoho 
medailových umístění.. Konkrétně Štěpánka Hřebíčková ze sedmé třídy skončila ve skoku 
do dálky na druhém místě a ve skoku do výšky dokonce zvítězila. Karolína Laňková z osmé
třídy ve sprintu obsadila třetí místo a zvítězila ve skoku dalekém, kde Diana Koubková z 
osmé třídy obsadila druhé místo. Dominik Brož z osmé třídy byl v běhu na 1500 metrů třetí,
Filip Šebesta z deváté třídy ve sprintu též třetí.
 

Naše škola se již tradičně účastní turnajů ve florbale či hokejbale. V prosinci se chlapci a 
dívky ze druhých a třetích tříd utkali na turnaji ve Strakonicích. Za naši školu hráli z druhé 
třídy Daniel Beneš, Daniel Hendrych, Adéla Machová, Šimon Lacina, Karel Kaplánek, 
Jakub Koubek, Tobiáš Vojta, Andrea Koptová. Ze třetí třídy poté Sára Valíčková, Lucie 
Bláhovcová, Štěpán Mach, Filip Koubek a Šimon Mandl. Děti získaly celkově sedmé, 
respektive deváté místo.

V zimě se též konal stejný turnaj, tentokráte pro žáky z druhého stupně. Reprezentovali nás  
Jan Sklenář, Tomáš Ježek, Matěj Hendrych, Ondřej Bláhovec, Ondřej Štěpán, všichni 
z šesté třídy. Ze sedmé pak Adam Vachulka a Tomáš Havlík, z osmé Dominik Brož a Michal
Přech. Chlapci vybojovali nakonec desáté místo.
Pro dívky se florbalový turnaj konal také, těm se dařilo lépe a obsadily konečnou sedmou 
příčku. Reprezentovaly nás dívky z osmé třídy Nela Kvardová, Alena Tomášková, Anna 
Blatská, Petra Kropíková, Diana Koubková a Radka Vojáčková, k tomu ze sedmé třídy 
Zdeňka Kabourková a ze šesté Nela Vojtová.   
               
             
V okresní fotbalové soutěži pod názvem „McDonald´s Cup“ tentokráte žáci mladší  
kategorie získali konečné dvanácté místo, starší se nezúčastnili. V týmu byli i žáci z první 
třídy, proto neměli lehkou situaci. Z první třídy hráli Jakub Benedikt, Jakub Růžička, Daniel
Stieber, Lukáš Kolář, ze druhé Tomáš Košta, Jakub Ira, Andrea Koptová a David Mašek. Ze 
třetí doplnili sestavu Štěpán Mach, František Majer, Tadeáš Kloud a Šimon Mandl.

ZŠ Radomyšl se opět přihlásila do okresního kola v halové kopané, které probíhalo v březnu
ve Strakonicích. Celkem se v turnaji střetlo dvanáct družstev rozdělených do tří skupin. 
Naši chlapci, konkrétně ze sedmé třídy Adam Vachulka a Karel Čapek, ze šesté Josef Beneš,
Ondřej Bláhovec, Jan Sklenář a Martin Jiřík, z páté Michal Varga, Ferencz Deak, Jiří Beneš 
a Tadeáš Ehrlich,se velice snažil.

    



6. Údaje o  aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a) Pravidelně pracuje řada kroužků: 

Angličtina – 17 žáků 
Florbal dívky – 10
Florbal – 41

                      Dyslektická péče – 3
           Kytara  - 6
           Paličkování – 8
            Jsem zvídavý -  18    
           Atletika – 17
           Pletení – 3
           Nohejbal – 16
            Dovedné ruce – 20
            Ruský jazyk – 3
            Kopaná – 14
            Sportovní aktivity - 14      
              

Výše  uvedené  aktivity  probíhaly  každý  týden  pod  vedením pedagogických  či  externích
pracovníků.  Výjimku tvořily  sportovní  aktivity,  které  měla na starosti  Monika Babková.
Například v září  se  vydali  všichni  na cyklistický výlet  do Sedlice,  dále  navštívili  zimní
stadion ve Strakonicích, v červnu na raftech sjížděli řeku Otavu. Jak je z výše uvedeného
vidět, škola nabízí  dětem bohatou škálu činností.  Tento fakt byl velice kladně hodnocen
poslední kontrolou ČŠI z Českých Budějovic.  

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.



Jednotlivé výsledky:

Mladší žáci – I. stupeň:
1/  místo  – 5.  třída – Marie  Hejpetrová,  Jan Pechar,  Jama Tomaševičová,  Jan Benedikt,
Tomáš Hájek
                     4. třída – Tomáš Poklop, Martin Zubal, Jan Hrouda, Jakub Kříž, Vojtěch
Švihovec
2/ místo – 5. třída – Vladislav Holub, Tadeáš Ehrlich, Jiří Beneš, Lucie Hradská, Markéta
Kováčová
3/ místo – 3. třída  - Lucie Bláhovcová, Veronika Divišová, Šimon Mandl, Sára Valíčková

Starší žáci – II.stupeň:
1/ místo – 8. třída – Diana Koubková, Martin Vojta, Dominik Brož, Michal Přech, Denis
Juřica
2/  místo – 7.  třída – Vladimír Benedikt,  Lukáš Votava,  Adam Vachulka,  Tomáš Havlík,
Karel Čapek
3/ místo – 8. třída – Alena Tomášková, Vendula Hradská, Radka Vojáčková, Anna Blatská,
Iva Krátká

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 třináctý společný ples obce, základní a mateřské školy a vlastně desátý
ples Městyse Radomyšl. Výzdobu  s motivy techniky ve formě malby zajišťoval Jiří Pešl s 
žáky z osmé a deváté třídy, dále pak Jitka Tetourová s dívkami ze šesté a sedmé třídy.  
Květinovou výzdobu stolů vytvořila Anděla Tomášková se svými žákyněmi. Hudební 
vystoupení žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy secvičila jejich učitelka Jiřina Salátová. 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 Jiřiny Salátové a 
Marie Krejčové v rámci oslav osvobození naší vlasti státní hymnu  na počest 71.výročí 
ukončení druhé světové války.
Probíhá i dobrá spolupráce s místním svazem žen. Například koncem listopadu 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.



Další významnou událostí bylo opět, již popáté, Česko zpívá koledy konané 9. prosince 
loňského roku v Radomyšli. Tentokráte tato událost probíhala ve spolupráci se 
Strakonickým deníkem a rádiem Český rozhlas České Budějovice. V Radomyšli celý 
program odstartoval již v půl šesté. Na programu se podílelo mnoho žáků školy, z dospělých
pak paní učitelka hudební výchovy Marie Krejčová ve spolupráci s pracovníky Městyse 
Radomyšl.

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.

7. Kontroly a jejich výsledky, včetně ČŠI

          
V prosinci byla provedena kontrola čerpání finančních prostředků zřizovatele. Bez závad.

V květnu proběhla kontrola VZP ze Strakonic. Bez závad.

V květnu též proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce se sídlem v Českých 
Budějovicích. Drobné závady ihned na místě odstraněny.

   

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Všichni pracovníci školy absolvovali v listopadu besedu s Jaromírou Novákovou a jejím 
manžel. Na programu byly základní kapitoly či paragrafy tzv. Silničního zákona

Další individuální vzdělávání:
Novela zákona o pedagogických pracovnících zákonem č. 379/2015 Sb - Pešl



Školský management – Vlažný

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci - Třeštíková

Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce – Lukešová, Salátová 
dyslexie - Lukešová

Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky – Lukešová

Řešení výchovných problémů ve třídě – Lukešová

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

Burza nápadů učitelů chemie – Maroušková

Jak vyučovat o holokaustu – Tetourová

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

 

 

9. Základní údaje o hospodaření

Veškeré náklady a výnosy za rok 2015 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. 2015.

10. Prevence sociálně patologických jevů

Danou problematikou se zabývá Jiřina Salátová. Ve spolupráci s vedením školy byl upraven
Minimální preventivní program a zpracována Závěrečná zpráva o plnění preventivního 
programu. Konané akce jsou již uvedeny na jiných místech zprávy, ať se jedná o besedu 
s příslušníky policie, kroužky atd. Ve školním roce nebylo ve školním zařízení zaznamenáno
používání nebo distribuce omamných či psychotropních látek. Byla nainstalována schránka 
důvěry v přízemí budovy, kam žáci mohou vhazovat různé dotazy či se svěřit se svými 
problémy, které jsou následně řešeny pedagogickými pracovníky a vedením školy. Škola má
upřímnou snahu mluvit se žáky o jejich problémech a řešit je. Funguje též nástěnka 
s tematikou prevence sociálně patologických jevů. Dané problematice je nejvíce pozornosti 



věnováno v předmětu výchova k občanství a výchova ke zdraví. Jiřina Salátová se 
pravidelně účastní setkání metodiků v rámci okresu.   

11. Další údaje dle odstavce k – n vyhlášky

Škola se dle možností zapojuje do programů, operačních výzev vyhlašovanými v rámci EU.
Konkrétně se jednalo o výzvu č. 56, kterou vypsalo MŠMT. Název našeho projektu zněl 
Komunikujeme lépe – doma i v zahraničí. Daný projekt byl zaměřen na posílení čtenářské 
gramotnosti na druhém stupni a na realizaci jazykově – vzdělávacích pobytů pro učitele a 
žáky v zahraničí. Celkem byly realizovány dvě šablony čtenářských dílen – nákup knih pro 
žákovskou knihovnu, dvě stáže pro učitele v zahraničí ( Londýn – Monika Babková a Vídeň
– Jiřina Salátová) a jazykově – vzdělávací pobyt pro 10 žáků v Londýně. Konkrétně se 
zúčastnili Zdeňka Kabourková, Štěpánka Hřebíčková a Lukáš Votava ze sedmé třídy. 
Z osmé pak Michal Přech, Dominik Brož, Radka Vojáčková a Alena Tomášková, z deváté 
doplnili Daniel Brůžek a Lucie Brůžková. Z přidělených prostředků bylo vyčerpáno celkem 
378.980,- Kč.   
Základní škola se snaží každoročně podávat nejrůznější projektové žádosti. KÚ v Českých 
Budějovicích. V letošním školním roce jsme obdrželi granty dva. První byl v oblasti 
Podpora práce s dětmi a mládeží konkrétně na téma Sportovní kroužky v Radomyšli 
s novým vybavením. Druhý projekt byl z oblasti Podpora sportu pro rok 2016 s konkrétním 
názvem Nové úložné prostory pro nářadí a náčiní ve školní tělocvičně. Celková částka na 
oba programy činí 63.988,- Kč. Z toho KÚ přispěje 78%, zbytek financuje škola.
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.

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 též 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. V neposlední řadě provést
úpravu vstupu /dlažby/ do školy, rekonstrukci výtahu, úplnou přestavbu fyzikální učebny a 
úpravy v kotelně. V tomto směru spolupracuje naše škola s MAS Blatná, kde by bylo možné
určité finanční prostředky na výše uvedené získat.

13. Zápis o projednání

Zpráva byla projednána a doplněna pracovníky školy na pedagogické radě dne 1.9.2016, 
téhož dne schválena školskou radou a 12. 9. 2016 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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