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Základní škola Soběslav, tř.  Dr. Edvarda Beneše  50 
Tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, 392 01 Soběslav II                   IČO: 00582841 

tel: 381 521 223                                                            e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

 

Školní rok 2021/2022 byl ovlivněn třemi významnými skutečnostmi.  

1. celý rok probíhalo za finanční dotace MŠMT intenzivní doučování žáků k doplnění 

vědomostí z covidové doby 

2. v zimním období se často střídala výuka prezenční s distanční podle zařazování 

jednotlivých tříd do karantény v důsledku onemocnění COVID-19 

3. příchod žáků z Ukrajiny na jaře 2022 z důvodu válečných událostí v této zemi. Od 

března do června 2022 jsme přijali na naši školu až 15 žáků – uprchlíků z Ukrajiny. 

Někteří žáci v průběhu jara odešli na jiné školy, popř. se vrátili na Ukrajinu a jiní žáci 

nastupovali průběžně. Ukrajinská asistentka pracovala s dětmi při jejich začleňování do 

školy a vyučovala i základy českého jazyka. Pedagogové doučovali tyto žáky hlavně český 

jazyk. Hodnocení na konci roku bylo z centrální úrovně upraveno.  

 

  

A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

  

1.        Základní údaje o škole 
  

Název školy:           Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 

Sídlo škol:               Tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, 392 01 Soběslav II 

Zřizovatel školy:    Město Soběslav, nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav 

Právní forma:         Příspěvková organizace   IČO:  00582841 

Ředitel školy:          Mgr. Vlastimil Říha 

Kontakt:                  tel/fax: 381 521 223, 381 524 015 

                                 e-mail: skola@zs-ebeso.cz,  webové stránky: www.zs-ebeso.cz 

Datum zařazení do sítě škol:  26.2.1996 se změnami k 15. 2.1998, 1.5.2000, 1.1.2001 a 1.1.2004 

Základní údaje o součástech:         ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina a školní jídelna 

Kapacita školy:                                Základní škola            -    640 žáků  

                                                           Školní družina  -    250 žáků 

                                                           Školní jídelna             - 1 030 jídel 

 

Školská rada: zřízena usnesením Rady města Soběslavi č. 20/299/2005 ke dni 1. 1. 2006.  

        

Složení od září 2021: 

  Mgr. Pavel Lintner, Michal Turek - členové jmenovaní za zřizovatele 

  Mgr. Iva Čejková, Ing. Ivo Šrubař - členové zvolení za zákonné zástupce  

  Mgr. Eva Radostová, Mgr. Renata Šrubařová - členové zvolení za pedagogy školy 

  Předsedou školské rady byl zvolen pan Mgr. Pavel Lintner. 

    

Občanská sdružení působící při škole:  Sdružení rodičů a přátel školy zastupované Radou 

rodičů, Školní sportovní klub AŠSK  

  

2.         Přehled oborů vzdělání 
  

Vzdělávací program školy:            

Vyučování ve všech ročnících probíhalo podle vlastního učebního plánu – Školního vzdělávacího 

programu pro základní vyučování, č. j. ZŠ 691/2007 ze dne 31. 8. 2007. 
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Organizace vzdělávání:         

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z 31. 8. 2007.  

Během školního roku všichni žáci absolvovali kurz „Chování člověka za mimořádných situací“. 

V 8. a 9. roč. se žáci účastnili na podzim několika programů v rámci projektu Volba povolání. 

Pokračujeme v rozšiřování přístupu dětí k moderní technice ve vyučování a tím i  v běžném 

životě. Používáme odlišné metody práce s nadanými i méně nadanými dětmi. 

Škola má zpracovaný plán environmentální výchovy a plán finanční gramotnosti, který průběžně 

realizuje. 

 

Žáci na 1. i 2. stupni dostávali zdarma v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (financuje 

ministerstvo zemědělství a Evropská unie) pravidelně 1x za 14 dní čerstvé ovoce nebo zeleninu 

a z projektu „Školní mléko“ 1x za 14 dní mléčný výrobek. 

 

Změny ve školním vzdělávacím programu, nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 

Výuka dalšího cizího jazyka je v naší škole od sedmého ročníku v časové dotaci po 2 hodinách 

týdně, tedy šest hodin týdně po dobu tří let. V nabídce je jazyk německý a ruský. 

Z výše uvedeného důvodu - zavedení povinného dalšího cizího jazyka - se velmi omezila možnost 

nabízet žákům volitelné předměty. Ve školním roce 2021/22 byl zařazen volitelný předmět pouze 

v 9. ročníku. Žáci si volili jeden ze dvou nabízených předmětů – konverzace v angl. jazyce a 

sportovní hry. 

 

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022 

 

Anglický jazyk 2. tř. Reedukace 2. - 8. tř. 

Cvičení z českého jazyka 9. tř. Čtenářské kluby, doučování 

Cvičení z matematiky 9. tř. Mladý novinář 3. - 5.tř. 

Logoped. prevence – ve školní 
družině 

Dopravní výchova 1. stupeň 

 

Žáci měli možnost využívat denně vyhrazené hodiny v počítačové učebně s volným přístupem k e-

mailu, internetu a výukovým programům. 

 

 

3.  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 

Na prvním stupni učilo 13 pedagogů s vysokoškolským pedagogickým vzděláním. 

Na druhém stupni učilo 21 učitelek a učitelů – všichni měli požadovanou odbornou 

a vysokoškolskou kvalifikaci.  

Aprobovaně byly na 2. stupni školy odučeny předměty: Čj, Ze, Ma, Fy, Ov, Vv, Nj, Hv částečně 

aprobovaně Aj, Př, Dě, Pč, Tv, Vv a Informatika.   

Ve školní družině pracovalo 8 vychovatelek - všechny s požadovaným vzděláním. 

S žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovalo devět asistentek pedagoga dle 

doporučení ped. psychologické porady nebo spec. ped. centra, ve škole máme speciální 

pedagožky a školního psychologa.  

 

 Provozní zaměstnanci: 

Pro zajištění provozu je zaměstnána ve škole ekonomka, hospodářka, školník (a topič), 

5 uklízeček a 9 pracovnic školní jídelny. 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
  
Zapsaní a zařazení žáci pro šk. rok 2022/2023  
 

Zápis 2022 

U zápisu 
Počet 

odkladů 

Nastoupí do 

1. ročníku 

92 23 69 
  

V červnu jsme uspořádali informační setkání rodičů s předškoláky s novými učitelkami a 

vychovatelkami na školní zahradě. 
 

 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Inkluzivní 

vzdělávání, tedy společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na úroveň schopností, náboženskou či 

etnickou příslušnost, představuje jedno ze stěžejních východisek ŠVP. 

Vzdělávací priority: 

•  poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků 

•  rozvíjet schopnosti jazykově nadaných žáků 

•  rozvíjet komunikační dovednosti všech dětí v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v 

informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích 

•  pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům nadaným i žákům se 

specifickými vývojovými poruchami učení a chování 

•  podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních 

sportovních aktivitách 

Hlavním pilířem našeho školního vzdělávacího programu je komplexnost. Učení chápeme 

jako klíčový proces školního vzdělávání, který zahrnuje osvojování nejrůznějších aspektů lidského 

života nejen v rámci školního vzdělávání. Chceme umožnit každému žáku stále lépe zvládat 

požadavky svého životního prostoru. 

Usilujeme o to, aby žáci naší školy, ač jsou na různé úrovni svého rozvoje a vzdělávání, 

byli ve všech oblastech klíčových kompetencí způsobilí, tj. aby: 

•  rozvíjeli své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení, zdokonalovali své 

učební strategie, obohacovali a prohlubovali svou poznatkovou zkušenost 

•  vnímali problémy jako samozřejmou součást života a učení; řešili je racionálně, 

konstruktivně a účelně 

•  rozvíjeli a užívali své komunikační schopnosti k dalšímu učení; užívali přirozených 

prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů, mínění i úsudků a k 

naslouchání a porozumění druhým 

• vystupovali v oblasti sociální a personální autonomně; adaptovali se na prostředí i jeho 

běžné problémy; byli tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním 

hodnotám 

• respektovali pravidla, etické i právní normy a požadavky společnosti, jejíž jsou občany; 

projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, měli citlivé 

vztahy k lidem, svému prostředí i přírodě 

• využívali znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech, a to v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - na své pracovní zaměření 

• využívali efektivně komunikačních a informačních technologií 

• aktivně rozvíjeli a chránili své fyzické, duševní a sociální zdraví 

 

Pro 1. ročník vzdělávání platí v oblasti výuky hlavně zvládnutí čtení, psaní a počítání, ale 

neméně důležité je naučit děti v první třídě návykům školní práce a chování v novém kolektivu. 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Údaje o počtech žáků, tříd  

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu 500 žáků ve 24 třídách včetně 3 žáků studujících 

v zahraničí. Na jaře se počet žáků v důsledku příchodu uprchlíků z Ukrajiny zvýšil až o 15 žáků. 

 

Přehled vývoje počtu tříd, žáků 

Žáci do 1. tříd jsou zařazováni na základě zápisu do 1. tříd.  

Případné změny – odchody a příchody žáků v průběhu školního roku - jsou prováděny po 

domluvě s rodiči a školami, ze kterých žáci přicházejí nebo kam odcházejí.  

  

Žákům s podpůrnými opatřeními byla věnována péče individuálním přístupem ve vyučovacích 

hodinách, ale i individuálním doučováním - speciální pedagožky v hodinách předmětu speciálně 

pedagogické péče. Žáci mohli docházet na doučování, reedukaci dyslexie, popř. logopedickou 

prevenci.   

Vyučující se individuálně věnovali žákům i rodičům při svých konzultačních hodinách. 
 

Vývoj počtu žáků: 

  Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

Šk. 

rok 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

  24 24 24 497 503 497 20,7 21,0 20,7 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání  

  

Ve škole bylo 63 žákům přiznáno odbornými pracovišti podpůrné opatření 2 – 4 stupně. Vyučující 

pracovali se všemi těmito žáky podle doporučení PPP popř. SPC, řídili se Metodickým 

pokynem MŠMT i závěry vyšetření PPP Tábor popř. SPC.  

FLEXILEARN - Superlicence - projekt ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS, Rašelinou 

Soběslav, Městem Soběslav a naší školou spěje postupně k ukončení, ve šk. roce 2021-22 končí 

pro 8. ročník (6. a 7. ročníky již skončil loni). 

Ve školní družině bylo zapsáno celkem 213žáků v 8 odděleních.  

Do školní jídelny docházelo na obědy celkem 710 žáků ZŠ a studentů gymnázia, z toho 454 žáků 

z naší školy a 57 zaměstnanců školy.  

Výuka plavání: žáci 3. a 4. tříd se zúčastnili 10 lekcí kurzu plavání v bazénu v J. Hradci, žáci 

2. tříd 5 lekcí.  

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd se uskutečnil v lednu na Lipně. Protože se v důsledku 

covidu loni neuskutečnil lyžařský výcvik pro sedmé třídy, zorganizovali jsme kurz letos i pro 8. 

třídy. 

„Děti do bruslí“ kurz pro žáky 1. ročníku proběhl v pěti lekcích na stadionu v Soběslavi.  

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (i víceletých G)  

Gymnázia SOŠ vč. 

konzervatoří 
SOU, U 

8 letá 6 letá 4 letá 

0 10 6 26 21 

 

Ze školy po ukončení povinné školní docházky odešlo 53 žáků. 

Na 6letá gymnázia ze 7. ročníku odešlo 10 žáků.  
 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce a přehled o absenci žáků ve školním roce 2021/2022 je 

uveden v tabulkách v příloze ke zprávě. 
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7.         Údaje o výchovném poradenství a prevenci sociálně patologických jevů 

 
  Výchovné a kariérové poradenství: 

 
 

Výchovnou poradkyní byla ve škole Mgr. Lucie Michalčíková. 

Ve školním roce spočívala práce výchovného poradce školy v těchto oblastech: 

 

1. Spolupráce s PPP v Táboře 

• průběžné psych. vyšetření žáků, kteří mají problémy s učením a chováním, tvorba ind. 

vzděl. plánů 

• posuzování školní zralosti 

• zajištění pravidelných konzultací pro žáky i rodiče psycholožky PPP p. Bradáčové 

 

2. Informační činnost pro vycházející žáky a jejich rodiče 

 •        online informace žákům 8. tříd o druzích povolání a jejich náplni 

 •        návštěva výstavy Vzdělání a řemesla v Č. Budějovicích - 9. třídy  

 •        “Burza škol” Tábor a Č. Budějovice - prezentace SŠ  

• individuální konzultace pro žáky i rodiče při výběru oborů a druhů škol a průběhu 

přijímacího řízení 

• spolupráce VP s učiteli a rodiči při řešení sociálně-patologických projevů chování 

v třídních kolektivech. 

 •        organizace přijímacího řízení na škole 
 

3. Řešení výchovných problémů žáků 

▪ řešení výchovných problémů 

▪ spolupráce s rodiči 

▪ nápravná opatření 

▪ pomoc učitelům a třídním učitelům v řešení problémů s žáky i rodiči 

Vyučující v 9. třídách poskytovali odborné konzultace žákům při přípravě na přijímací zkoušky. 

 

Speciální pedagog 

 

Na škole v tomto školním roce působily dvě speciální pedagožky. 

- je zaměřená na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní 

neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji. 

- provádí speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukační a kompenzační činnosti s 

jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů. 

- speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a 

kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v 

oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů. 

- příprava a odborné vedení speciálně pedagogických výcvikových, preventivních, 

vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje. 

- zpracovávání programů integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
 

Školní metodička prevence rizikového chování Mgr. Věra Štěchová vypracovala ve spolupráci 

s ostatními pedagogy „Strategii prevence rizikového chování“ pro všechny třídy (viz web školy).  

V rámci minimálního preventivního programu, který má za úkol eliminovat výskyt rizikového 

chování ve škole i mimo ni, se žáci naší školy zúčastnili těchto akcí:  
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Název aktivity Věková skupina 

Cvičení chování za mimořádných událostí  všichni žáci 

MINISTART  žáci 6. a 7. roč. 

Naše třída  7. roč. 

Dospívám aneb život plný změn 7 roč. 

Nestresuj se stresem 6.ročník 

Na startu mužnosti   7.  roč. H 

Žena jako symbol života   9. roč. D 

Cesta k mužnosti  9. roč.  H 

Bát se či nebát  8. roč. 

Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?  8. roč. 

Předsudky   9. roč. 

Tajemný ostrov  6. roč. 

Vandalismus   7. roč. 

Bezpečí v dopravě  6. roč. 

Den naší třídy aneb Dnes se neučíme  všichni žáci 

Právo. práce soudce, trestní odpovědnost  8. a 9. roč. 

AURITUS - prevence NL  9. roč. 

 

Dlouhodobé programy 

 
1.Ttřídnické hodiny 
- třídnické hodiny pod vedením TU  

 

2. AKTIVNÍ ŠKOLA  

– www.proskoly.cz - PRO ŠKOLY – server pro podporu žáků základních a středních škol – 

sociometrické dotazníky- klima třídy a školy, testy k volbě povolání apod. 

 

3. Partnerská škola FRAUS 

- již mnoho let jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS 

 

4. Pořádání příměstských táborů  

- letos v červenci a srpnu jsme ve spolupráci s MAS uspořádali osm turnusů příměstských táborů 
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Škola dále úzce spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami 

dětí v Soběslavi. V září i v průběhu roku nabízí aktivity DDM, ZUŠ, SPARTAK, RELAX, 

KDMS... 

Nadále pokračovala úzká spolupráce školy s K-centrem v Táboře, s ing. M. Váchovou, okresní 

metodičkou prevence RCH Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře, Muzeem Soběslav, 

Knihovnou Soběslav, OSPODem Soběslav a dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. 

Informace o preventivních programech byly zveřejňovány ve Školních novinách, v časopise 

Hláska, dále na panelech a nástěnkách v budově školy, www stránkách školy, v rámci 

konzultačních odpolední a schůzek rodičů.  

Průběžně byly poskytovány poradenské služby výchovné poradkyně, speciálních pedagožek i 

metodičky prevence, žákům, rodičům i pedagogům je při řešení školních i osobních problémů 

nápomocen i školní psycholog. 

  

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci se účastnili dalšího vzdělávání učitelů pořádaného ZVaS Tábor, NPI České 

Budějovice, Jihočeskou universitou, UK v Praze, CPIV (Centrum podpory inkluzivního 

vzdělávání) Č. Budějovicích a Tvořivou školou. Některá školení probíhala i distanční formou. 

Důraz při výběru typu školení byl opět kladen na jazykové a odborně – metodické vzdělávání. 

Ve škole působí pedagogové s vystudovanou specializací: speciální pedagožky, metodička 

prevence a koordinátorka environmentální výchovy a školní psycholog. 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ze státních peněz vynaloženo 28.275,-Kč a na 

cestovné k těmto školením 3.799,- Kč. 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Žáci se ve školním roce zúčastnili soutěží, přehlídek a olympiád, na které je připravovali příslušní 

pedagogové: 

Školní a okresní kola olympiád matematiky, českého a anglického jazyka, biologie, 

dějepisu, zeměpisu, recitace, pěveckých soutěží, sportovních soutěží, finanční 

gramotnosti 

 

Během školního roku vydávali žáci školy pod vedením p. učitelky Mgr. Martiny Šonkové „Školní 

noviny“- dokumentující dění na škole – viz webové stránky školy. Jsou příjemným zpestřením 

školního života. Příspěvky z našich novin se objevují pravidelně v místních novinách - Hlásce. 

Probíhal sběr pomerančové a citrónové kůry, kaštanů a žaludů. 

Škola se zapojila do systému environmentální výchovy a cílevědomě vychovává žáky k ochraně 

životního prostředí. 

Škola se zapojila do projektu Aktivní škola /www.proskoly.cz/, kde mají možnost žáci, rodiče 

i učitelé testovat své znalosti a starší děti mají k dispozici testy volby povolání. 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Název aktivity Datum konání (měsíc) Zajišťuje 

1. příprava MINISTARTU 

2. třídní schůzky, konzultace 

3. den otevřených dveří 

4. zápis do 1. ročníku 

5. setkání s rodiči předškoláků 

6. slavnostní předání vysvědčení 9.roč. 

7. den tatínků 

8. příměstské tábory 

září 

září, listopad, duben 

březen 

duben 

červen 

červen 

květen 

červenec, srpen 

TU 

všichni pedagogové 

TU 1. st. + vedení školy 

TU 1. st. + vedení školy 

vedení školy 

TU + vedení školy 

TU 

Školní družina + vedení školy 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
  

Ve školním roce 2021/2022 proběhly tyto tematické inspekce: 

 

1) Zjišťování výsledků vzdělávání v 5. ročníku – český jazyk, matematika a dovednosti 

usnadňujících učení 

Cílem zjišťování výsledků vzdělávání bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, 

ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu 

sledování dopadů dlouhotrvajícího distančního vzdělávání. Zjišťování ověřovalo míru dosažení 

vybraných očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Získané informace jsou nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce 

(informace o míře získaných vědomostí a dovedností ve vztahu k tomu, co předpokládají rámcové 

vzdělávací programy), ale také důležitým zdrojem informací pro školu v rámci snižování 

nerovností ve vzdělávání způsobených okolnostmi pandemie nemoci covid-19 a současně 

využitelným evaluačním nástrojem pro školy. 

Výsledky: 

Český jazyk - Průměrná úspěšnost žáků školy: 71 %  

Dovednosti usnadňující učení - Průměrná úspěšnost žáků školy: 49 %  

Matematika - Průměrná úspěšnost žáků školy: 46 % 

 

2) Škola byla zapojena do pilotního šetření mezinárodního projektu TIMSS 2023, který 

mapuje znalosti a dovednosti žáků druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletého 

gymnázia v matematice a přírodovědných oblastech. Vybraní žáci vyplnili test a dotazník. 

Prostřednictvím dotazníků byli do šetření TIMSS zapojeni také učitelé testovaných žáků a vedení 

školy. Práce s testovými úlohami TIMSS byla pro žáky novou zkušeností. Pro učitele mohou být 

úlohy používané v rámci TIMSS inspirací pro aktivity podporující rozvoj matematických a 

přírodovědných dovedností. 

 

3)  Inspekční elektronické zjišťování pro metodiky prevence a výchovné poradce: prevence 

rizikového chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, 

talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách.  

Toto elektronické zjišťování bylo dílčí součástí dvou širších tematických šetření České školní 

inspekce orientovaných na hodnocení rizikového chování a na podporu nadání.  

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výsledky hospodaření za rok 2021 – viz příloha  

 

Výsledky hospodaření za 1. pololetí roku 2022 – viz příloha 

 

 

 

 
 

 V Soběslavi 30. 09. 2022 

                                                                                              Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 

 

 

Zpráva je přístupná v kanceláři školy a na webových stránkách školy. 
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B. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLSKOU RADOU  
 

Podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, §168 odst. 1b školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 

 

 Po projednání byla výroční zpráva schválena dne 5. 10. 2022. 

 

 

 

___________________________________________   

  Mgr. Pavel Lintner, předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Třídnictví ve školním roce 2021/2022 

- Přehledy o prospěchu a chování žáků ve školním roce 2021/2022 

- Výsledky hospodaření za rok 2021 a 1. pololetí 2022 

- Fotodokumentace ze školních akcí 
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Kázeňská opatření ve 2. pololetí šk. roku 2021/2022: 
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Příloha – fotografická dokumentace některých aktivit ve šk. roce 2021/2022 
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