
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 
 

[září 2019]      

Výroční zpráva 

za školní rok 2018/2019 

 
 

 



1 

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

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

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 

  

  

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: 

  Marcela Hánová, Mgr. Pavel Lintner - členové jmenovaní za zřizovatele 

  Šárka Kovářová, 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. 

 

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

ministerstvo zemědělství a Evropská unie) pravidelně každý týden čerstvé ovoce nebo zeleninu a 

z projektu „Školní mléko“ 1x týdně mléčný výrobek. 

 

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

Od školního roku 2013/2014 přibyla do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace výuka 

dalšího cizího jazyka. V naší škole jen zaveden 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 2018/19 byl zařazen volitelný předmět pouze 

v 9. ročníku. Žáci si volili jeden ze tří nabízených předmětů – konverzace v angl. jazyce, praktická 

cvičení z fyziky a sportovní hry. 

 

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019 

 

Anglický jazyk 2. tř. 

Cvičení z českého jazyka 9. tř. 

Cvičení z matematiky 9. tř. 

Log. prevence – ve školní družině 

Mladý novinář 3.-5.tř. 

Pohybové hry 2. tř. - 5. tř. 

Reedukace 2. tř. - 8. tř. 

Sborový zpěv 1.st  + 2. st. 

Atletika 1. stupeň 

Zábavné pokusy, 1. stupeň 

Výtvarné tvoření 2., 3. tř. 
 

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 16 pedagogů s vysokoškolským pedagogickým vzděláním. 

Na druhém stupni učilo 17 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 a Informatika.   

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

S žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovalo šest asistentek pedagoga dle doporučení 

ped. psychologické porady nebo spec. ped. centra.  

 

 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 2019/2020 
 

Zápis 2019 

U zápisu 
Počet 

odkladů 

Nastoupí do 

1. ročníku 

59 13 46 
  
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Údaje o počtech žáků, tříd  

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 501 žáků ve 24 třídách včetně 5 žáků studujících 

v zahraničí. 

 

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. Žáci mohli docházet na reedukaci dyslexie.  

Všichni vyučující se mohou individuálně věnovat žákům i rodičům při svých konzultačních 

hodinách. 

  
Vývoj počtu žáků: 
 

  Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

Šk. 

rok 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 
2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 
2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 
2018/ 

2019 

  23 24 24 481 495 496 20,9 20,6 20,6 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání  

  

Ve škole bylo 75 dětem přiznáno podpůrné opatření. 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 – od šk. roku 2011/2012 mají naši žáci i učitelé možnost 

využívat k výuce i pro domácí přípravu nové interaktivní učebnice. Finančně se podílí na projektu 

Rašelina Soběslav 1/3, zřizovatel Město Soběslav také 1/3 a škola s rodiči zbývající třetinou. Po 

dohodě s Rašelinou Soběslav dochází postupně k ukončení spolupráce na financování. 

 

Ve školní družině bylo zapsáno celkem 238 žáků v osmi odděleních.  

Do školní jídelny docházelo na obědy celkem 644 žáků ZŠ a studentů gymnázia, z toho 403 žáků 

z naší školy a 56 zaměstnanců školy.  

Žáci 3. a 4. tříd se zúčastnili 20 lekcí kurzu plavání v bazénu v J. Hradci, žáci 2. tříd 10 lekcí. 

Pro žáky 7. tříd byl uspořádán lyžařský výcvikový kurz na Lipně na Šumavě. 

Žáci 1. ročníku absolvovali na podzim r. 2018 v 5 lekcích výuku bruslení v rámci projektu „Děti 

do bruslí“.  
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Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (i víceletých G)  

Gymnázia SOŠ vč. 

konzervatoří 
SOU, U 

8 letá 6 letá 4 letá 

Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. 

1 1 6 6 3 3 20 20 11 11 

 

Ze školy po ukončení povinné školní docházky odešlo 41 žáků, z toho 3 z nižšího ročníku. 

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

Přehled prospěchu žáků ve školním roce, přehled o snížených známkách z chování a přehled 

o absenci žáků ve školním roce 2018/2019 je uveden v tabulkách v příloze ke zprávě. 
 

6.         Údaje o výchovném poradenství a prevenci sociálně patologických jevů 

 
  Výchovné a kariérové poradenství: 

Výchovnou poradkyní byla ve škole Mgr. Jana Starčevská. 

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 

         beseda žáků 8. tříd na ÚP v Táboře 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 

Od 1. 2. 2017 působí na škole speciální pedagog. Dva roky díky Výzvě MŠMT, od února 2019 již 

jako pedag. pozice placená z rozpočtu školy. 

Jeho činnost: 

- 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. 
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- 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 mohli zúčastnit těchto akcí:  

Název aktivity 

Zaměření (např. 

prevence drogových 

závislostí, šikany…) 

Datum 

konání  
Věková skupina  Realizátor 

Cvičení chování  

za mimořádných 

událostí 

chování v situacích, které 

ohrožují zdraví a život 

člověka, nácvik 1. pomoci 

 

září a 

červen 

 

 

 

všichni žáci 

 

TU 

 

MINISTART 6. roč. 

spolupráce žáků ve třídě, 

sebepoznání, spolupráce s 

rodiči 

 

září 

 

žáci 6. roč. 

 

TU 

 

Staleté kořeny 

Beseda – 100. výročí 

založení republiky 

 

říjen 

 

7.,8. a 9. roč. 

 

TU, J. Folta 

 

 

Halloween  

spolupráce žáků 1. a 2. 

stupně – vztahy, 

odlišnosti, multikulturní 

výchova 

 

říjen 

5. -  9. tř. - žáci –

dle zájmu 

Š. Zasadilová 

J. Podlaha 

K. Pölderlová 

 

 

Dospívání 

období dospívání jako 

období různých změn 

 

listopad 

 

6. tř. - dívky 

ŠMP 
MP Education, 

s.r.o. 

 

Na startu mužnosti 

období dospívání jako 

období různých změn 

 

listopad 

 

6. tř. - hoši 

ŠMP 
MP Education, 

s.r.o. 

 

Vzdělání a řemeslo ČB 

doplňkové programy 

k volbě povolání, prevenci 

RCH 

 

listopad 

 

9. tř. 

 

TU 

 

Čas proměn dospívání dívky listopad   7. roč. dívky MP Education, 

s.r.o. 

Bezpečně spolu prevence šikany listopad, 

prosinec 

3. -5. roč. SEMAFÓR 

 

VZPoura úrazům 

 

prevence úrazů 

 

prosinec 

 

4., 6. třídy 

 

TU 

Než užiješ alkohol, 

užij svůj mozek 

prevence zneužívání 

alkoholu 

 

prosinec 

 

7. třídy 

Mgr. Kajalová 

SANANIM 

E. Radostová 

Prevence sexuálně 

rizikového chování 

odpovědnost, rizika, 

ohrožení v sex. životě 

člověka, dopspívání 

 

prosinec 

 

9. tř. 

ŠMP, PORCETA 
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Vánoční program tříd mezilidské vztahy, 

zážitková pedagogika 

21.12.  

1. - 9. třídy 

 

TU 

LVZ s preventivními 

aktivitami 

hry na posílení kolektivu, 

tolerance, solidarita, 

sebepoznávání 

 

leden 

 

7.tř 

J. Podlaha 

D. Vorlová 

 

Den naší třídy aneb 

Dnes se neučíme 

celodenní program třídy, 

zážitková pedagogika, 

klima třídy, spolupráce, 

komunikace 

 

31.1. 

 

1. - 9. tř. 

 

TU 

 

Beseda s legionářkou 

lidská práva a jejich 

porušování, 

historie a současnost LP 

 

březen 

 

9. tř. 

 

J. Jináčková 

 

VANDALISMUS – 

beseda se strážníkem   

projevy, prevence 

vandalismu, příklady 

rizikového chování 

dospívajících, 

odpovědnost a sankce 

 

březen 

 

 

7. A 

7. B 

 

ŠMP, 

vrchní strážník MP 

Bezpečí v dopravě 

- beseda se strážníkem 

bezpečné chování 

v dopravě, chodec, 

cyklista, řidič 

 

březen 

 

6. A, B 

 

ŠMP, 

vrchní strážník MP 

 

Sportem proti drogám 

zdravý životní styl, 

solidarita 

 

březen 

 

2. stupeň 

J. Podlaha 

 

Den Země 

environmentální výchova, 

program jednotlivých tříd 

 

duben 

 

1.-9. třídy 

TU 

E. Radostová 

Trestní právo, trestní 

odpovědnost, 

kyberkriminalita, 

drogy a zákon 

 

přednáška s besedou, 

 

 

duben 

 

8. a 9. třídy 

ŠMP, 

Mgr. Doubek, 

POLICIE ČR 

Právní vědomí právo duben 8. roč. PORCETA Tábor 

Prevence látkových a 

nelátkových závislostí 

exkurze, program 

prevence v PORCETĚ 

 

duben 

8. B 

8. A 

ŠMP, TU 

PORCETA Tábor 

 

Den dětí  

posílení vztahů v tř. 

kolektivu, zážitková 

pedagogika, relaxace, 

sportovní soutěže 

 

1.6. 

 

1. -9. třídy 

 

TU 

AURITUS 

K-centrum Tábor 

prevence závislostí 

-beseda, exkurze 

květen, 

červen 

 

9. tř. 

 

TU 

 

Ride Wheel Besip 

show 

Bezpečnost v dopravě, na 

kole 

 

červen 

 

3.-8.roč. 

 

TU 

 

Adopce na dálku 

hodnoty, solidarita, 

empatie, multikulturní 

výchova, spolupráce 

 

celý rok 

 1.-9. roč.  

- dle zájmu, 

učitelé 

 

K. Staňková 

Třídnické hodiny  celý rok  TU 
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Dlouhodobé programy 

 
1.Ttřídnické hodiny 
- třídnické hodiny pod vedením TU 

 

2. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - ČLOVĚK V TÍSNI  
Zapojení do celonárodního projektu.  

Cílem programu je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních 

materiálů, následných diskusí, doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod 

výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, vzdělávat je v oblasti ochrany 

lidských práv a rozvojové pomoci.  (ŠMP, J. Jináčková) 

 

3. ADOPCE NA DÁLKU  

– žáci adoptovali chlapce z Keni, kterého finančně podporují, do adopce postupně zapojili většinu 

pedagogů a některé jejich rodiče, tímto projektem pracujeme na rozvoji solidarity, empatie, 

žebříčku hodnot, multikulturní výchově…(K. Staňková) 

 

4. 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. 

 

5. Partnerská škola FRAUS 

již mnoho let jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS 

 

Další akce: 

dotazníky Naše třída, SORAD a další -  sociometrie třídy, 

exkurze, výlety, 

školní sportovní soutěže - posilování vztahů, pravidel chování, solidarity, sounáležitosti. 

 

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, speciální pedagožky i 

metodičky prevence rodičům i žákům.  

 
  

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci se účastnili dalšího vzdělávání učitelů pořádaného ZVaS Tábor, Ped. 

centrem České Budějovice, Jihočeskou universitou, UK v Praze a CPIV (Centrum podpory 

inkluzivního vzdělávání) Č. Budějovicích.  

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

Ve škole působí pedagogové s vystudovanou specializací: výchovná poradkyně, metodička 

prevence a koordinátorka environmentální výchovy. 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ze státních peněz vynaloženo 41.850,-Kč a na 

cestovné k těmto školením 7.025,- Kč. 
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Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky  

 

Název a odborné 

zaměření vzdělávání 

Počet 

hodin 

Realizátor – organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 

Sociální potřeby dětí  

       6 

 

PhDr. Zdeněk Martínek celý pedagogický sbor 

Právní povědomí 

pedagoga 
5 Mgr. Ladislav Dvořák 5 

Komunikace se žákem 

s nežádoucími projevy 

chování a jeho rodiči 

 

8 PhDr. Eva Burdová 

 

všichni pedagog. 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Žáci se ve školním roce zúčastnili mnoha soutěží, přehlídek a olympiád, z nichž jmenuji jen 

některé: 

Školní kola olympiád z českého jazyka, dějepisu, matematiky, zeměpisu, biologie, 

anglického jazyka, pěvecké a recitační soutěže 1. a 2. stupně 

Místní soutěže: Pythagoriáda a matematická olympiáda, Matematický klokan, 

Přírodovědný klokan, vybíjená, hokejový turnaj, školní atletická olympiáda, 

florbalový turnaj, recitační soutěže, pěvecké soutěže, vybíjená, atletický přebor, 

dopravní soutěž, rybářská olympiáda, soutěž boccia. 

 Ani v soutěžích a přehlídkách vyššího stupně se žáci naší školy neztratili a z jejich 

výsledků vybírám:  

 Přespolní běh-1. stupeň-1. a 2. místo 

 Okresní kolo ve florbalu –  2.-3. místo mladší chlapci 

1. místo st. dívky a úspěšná reprezentace na kraj. kole 

1. místo chlapci  1. st. 

 Vybíjená – dívky 5. roč. – 5. místo, 

 Účast žáků v okresním kole matematické olympiády  

 Účast v okresním kole olympiády z českého a anglického jazyka, zeměpisné a dějepisné 

olympiády, v okresním kole z anglického jazyka 2. místo 

 Účast v okresním kole biologické olympiády – 8. místo 

 Úspěšná účast v okresním kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ – 3x zlaté pásmo a 

postup do krajského kola a v krajském kole bronzové pásmo 

 Účast v okresním kole recitační soutěže – 2. místo 

 Basketbal – chlapci 2. st. 7. a 10. místo 

 Úspěšná účast v okresním kole Dopravní soutěže (starší-jednotlivci 1. místo, družstva 1. a 

2. místo, v krajském kole 5. místo) 

 Účast v integrované boccie o putovní pohár starosty města  

 Účast v malé kopané – st. chlapci 5.místo, mladší 9. místo 

 Úspěšná účast v okresním kole Atl. čtyřboje I.st. (2.,2x3. místo, jednotlivci 2. a 2x3. místo) 

 Úspěšná účast v okresním kole Poháru rozhlasu (3., 8., a 9. místo) 

 Úspěšná účast v okresním kole Atl. čtyřboje II. st. (mladší – 11.místo, straší 5.a 6. místo) 

 Úspěšná účast v okresním kole fotbal. turnaje Mc Donald´s Cupu  

 Úspěšná účast v okresním kole Atletické olympiády 1. a 2.st. 9.místo, jednotlivě 1x1.místo 

 Branný závod, okrskové kolo  

 O pohár starosty města Soběslavi – 2. místo 
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Po celý rok vydávali žáci školy pod vedením p. učitelky Mgr. Lucie Hovorkové „Školní noviny“- 

dokumentující dění na škole a jsou příjemným zpestřením školního života. Příspěvky z našich 

novin se objevují pravidelně v místních novinách - Hlásce. 

Na podzim roku 2018 jsme si připomněli 100. výročí vzniku republiky besedami, přednáškami 

např. „Staleté kořeny“. Na závěr oslav děti z prvního stupně vytvořily na prostranství před školu 

živou vlajku a nápis „100“ – viz fotopříloha.  

 

Ve třídách si žáci během roku připravili další vystoupení pro rodiče u příležitosti např. Vánoc, 

Dne matek, Dne otců apod. 

V průběhu školního roku probíhal sběr pomerančové a citrónové kůry, kaštanů a žaludů. 

Škola se aktivně zapojila do systému environmentální výchovy a cílevědomě vychovává žáky 

k ochraně životního prostředí. 

K již tradičním a zdařilým akcím patří pořádání Halloweenu, kdy starší děti připravují pro mladší 

spolužáky celovečerní program, který vrcholí přenocováním ve škole.  

Velmi úspěšně proběhl velikonoční jarmark, kde žáci prezentovali a prodávali své výrobky. Část 

utržených peněz žáci věnovali rodině postižených chlapců a na úhradu vzdělání adoptovaného 

chlapce z Afriky. 

Na konci 1. pololetí byl tradičně pořádán celoškolní program Dnes se neučíme, kdy čas je 

věnován hrám a programům na posílení tolerance, spolupráce a kamarádství ve třídách.  

Na jaře byl ve škole realizován Den Země, kdy mimo jiné probíhaly velice úspěšné třídní soutěže 

s ekologickým zaměřením velmi pečlivě připravené p. učitelkou Evou Radostovou a celoškolní 

soutěž ve sběru papíru. 

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. 

Někteří žáci školy se během roku připravovali na složení zkoušek Cambridge YLE, které skládali 

v červnu.  

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Název aktivity Datum konání (měsíc) Vedoucí programu 

1. příprava MINISTARTU září TU 

2. vánoční besídky 1. st. prosinec TU 

3. Den matek květen TU 

4. Den tatínků – fotbal s tatínkem červen TU 

5. Jarmark–velikonoční duben TU 

6. výlety – pomoc rodičů při zabezpečení  červen TU 

7. rozloučení se žáky 9. tříd  červen TU 

8. posezení s rodiči – 1. st. /k různým příležitostem/ v průběhu roku TU 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
  

Ve školním roce 2018/2019 proběhly ve škole dvě kontroly: 

    a) kontrola ČŠI – Organizace zápisu do 1. roč. – kontrola neshledala závady – viz Příloha. 

    b) žáci 4. ročníků absolvovali testování v inspekčním elektronickém zjišťování zaměřeném na 
ověřování výsledků žáků 4. ročníku základních škol - v oblasti jazykové gramotnosti (anglický 

jazyk). Žáci naší školy dosáhli vynikajících výsledků, kdy za celý ročník měli úspěšnost 94%–viz 

Příloha. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výsledky hospodaření za rok 2018 – viz příloha  

 

Výsledky hospodaření za 1. pololetí roku 2019 – viz příloha 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 

Výzva MŠMT č. 22 šablony MŠMT nám umožnila od února 2017 do konce ledna 2019 zřídit 

pozici speciálního pedagoga, čtenářské kluby pro zájemce z řad žáků 1. stupně, doučování 

v malých skupinách pro potřebné žáky a v neposlední řadě školení pro pedagogy. Vše na dobu 

dvou let do 31. 1. 2019. Celková přidělená částka činila 1.262.589,-Kč.  

Na jaře 2019 jsme připravovali aktivity do „Šablon II“, které začneme realizovat od září 2019. 

 

O hlavních prázdninách 2019 jsme prvně pořádali tři turnusy „Příměstských táborů“ pro děti 

Soběslavska ve spolupráci s MAS Lužnice. 

 

Uspěli jsme se žádostí v projektu MAS IROP na vybudování venkovní učebny pro přírodovědné 

předměty a na rekonstrukci šaten. 

 

Pro dva žáky z Ukrajiny jsme pořádali výuku českého jazyka finančně podpořenou Jihočeským 

krajem 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Naše škola se ve šk. roce 2017/2018 do tohoto typu školení nezapojila. 
 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
  

Naše škola se ve šk. roce 2017/2018 do programů nezapojila. 
 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnanců 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Naší školy se netýká. 

 

 V Soběslavi 10. 10. 2019 

                                                                                              Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 

 

 

Zpráva je přístupná v kanceláři školy a na webových stránkách školy. 

 

 

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. 

 

  

Dne 14. 10. 2019 na svém zasedání školská rada předloženou zprávu projednala s ředitelem 

školy a následně schválila - bez připomínek. 

 

 

 

___________________________________________   

  Mgr. Pavel Lintner, předseda školské rady 
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Přílohy: 

- Počty žáků 

- Přehledy o prospěchu a chování žáků 

- Výsledky hospodaření za rok 2018 a 1. pololetí 2019 

- Inspekční zprávy 

- Fotodokumentace ze školních akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok  2018/19 
 Třídy a žáci podle ročníků – počty žáků 

k 30. 9. 2018  
Počet tříd 

Počet žáků 

celkem dívky 

Celkem 24 501 259 

z toho 1. stupeň 15 302 154 

v

 v tom 
1. ročník 3 54 19 

2. ročník 3 53 25 

3. ročník 2 53 24 

4. ročník 3 62 38 

5. ročník 4 80 48 

6. ročník 2 57 31 

7. ročník 2 53 27 

8. ročník 3 51 24 

9. ročník 2 38 23 



12 

Rozbor hospodaření roku 

2018 sestavený k 31. 12. 2018 

a Rozpočet na rok 2019 
 

HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST Kraj 

schválený 

rozpočet 

2018 

čerpání 

rozpočtu  

2018 

rozpočet 2019 

schválený 

rozpočet 

2018 

čerpání 

rozpočtu  

2018 

rozpočet 

2019 

schválený 

rozpočet 2018 
čerpání rozpočet 

2018 

  

Náklady PO - účtová třída 5 celkem: 8 384 557,00 8 700 582,80 7 888 150,00 540 089 492 389,86 491 589,00 27 931 188,92 27 931 188,92 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 308 000,00 3 802 774,59 3 308 000,00 292 000 303 947,66 292 000,00 245 191,00 250 116,00 

 v
 t

o
m

: 

potraviny 2 900 000,00 3 091 558,97 2 900 000,00 280 000 294 923,66 280 000,00 0,00 0,00 

materiál 408 000,00 711 215,62 408 000,00 12 000 9 024,00 12 000,00 245 191,00 250 116,00 

Dlouhodobý drobný majetek (účet 558) 428 453,00 363 074,01 410 000,00 15 000 3 222,00 3 000,00 86 876,00 32 962,99 

Spotřeba energie (502 a 503) 1 637 387,00 1 291 156,00 1 547 443,00 45 000 35 592,00 35 000,00 0,00 0,00 

 v
 t

o
m

: 

elektřina 657 387,00 583 611,00 657 443,00 30 000 28 185,00 26 000,00 0,00 0,00 

plyn 850 000,00 639 354,00 790 000,00 11 000 6 612,00 7 000,00 0,00 0,00 

voda 130 000,00 68 191,00 100 000,00 4 000 795,00 2 000,00 0,00 0,00 

Prodané zboží (504) 10 000,00 18 630,00 10 000,00 1 000 0,00 500,00 0,00 0,00 

Opravy a udržování (511) 1 200 000,00 1 379 946,50 800 000,00 15 000 11 433,30 11 000,00 0,00 0,00 

Cestovné (512) 8 500,00 4 969,00 8 500,00 500 192,00 500,00 36 356,00 36 064,00 

Náklady na reprezentaci (513) 10 000,00 2 214,00 10 000,00 0 0,00   0,00 0,00 

Ostatní služby (518) 710 000,00 683 080,92 700 000,00 18 000 7 043,00 7 000,00 34 650,00 89 821,50 

Mzdové náklady (521) 60 000,00 149 909,00 60 000,00 130 000 118 628,00 120 000,00 20 163 525,00 20 167 654,00 

Zákonné a jiné sociální pojištění (524,525)   9 000,00         6 841 915,00 6 783 130,55 

Zákonné a jiné sociální náklady (527,528) 50 000,00 48 642,00 50 000,00 3 000 1 454,90 2 000,00 482 675,92 503 599,88 

Daně a poplatky (součet účtů 531, 532 a 538)                 

Ostatní náklady (z činnosti 549, finanční 

569) 170 000,00 149 242,78 170 000,00 0 0,00   40 000,00 67 840,00 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 792 217,00 797 944,00 814 207,00 20 589 10 877,00 20 589,00 0,00 0,00 

Prodaný dlouhodobý majetek (552,553)                 
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Výnosy PO - účtová třída 6 celkem: 8 384 557,00 8 699 532,48 7 888 150,00 550 000 493 660,00 500 000,00 27 931 188,92 27 931 188,92 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)                 

Výnosy z prodeje služeb (602)  3 200 000,00 3 418 348,00 3 200 000,00 550 000 492 170,00 500 000,00 0,00 0,00 

 v
 t

o
m

: 
 

stravné 2 900 000,00 3 090 018,00 2 900 000,00 550 000 492 170,00 500 000,00 0,00 0,00 

školné                 

režie 300 000,00 328 330,00 300 000,00       0,00 0,00 

Výnosy z pronájmu (603)                 

Výnosy z prodaného zboží (604)         1 490,00       

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 200 000,00 241 025,00 200 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní výnosy (účty 64x) 100 000,00 115 904,00 100 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

v
 t

o
m

: 

čerpání fondů (648)   17 066,00             

ostatní výnosy z činnosti (649) 100 000,00 98 838,00 100 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Úroky (662)   0,00             

Výnosy z prodeje dlouhod. majetku (645, 

646)                 

Přijaté transfery (příspěvky a dotace) 672 4 884 557,00 4 924 255,48 4 388 150,00 0 0,00 0,00 27 931 188,92 27 931 188,92 

 v
 t

o
m

: 
 

příspěvek zřizovatele 4 338 818,00 4 776 407,00 3 806 004,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

příspěvek zřizovatele - O pohár starosty 0,00 0,00   0 0,00 0,00 0,00 0,00 

příspěvek - Fraus   39 700,50             

transfery ze státního rozpočtu 33353             27 450 055,00 27 450 055,00 

transfer 33063 108 150,00     0     446 483,92 446 483,92 

transfer 33073             0,00 0,00 

transfer 33052 0,00     0     0,00 0,00 

transfer 33070 0,00     9 911     34 650,00 34 650,00 

rozpouštění transferu   108 147,98 108 150,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

odpis - dotace /přístavba, byt/                 

příspěvek zřizovatele - odpisy budova  0,00 0,00 473 996,00 9 911 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hospodářský výsledek před zdaněním 0,00 -1 050,32 0,00 9 911,00 1 270,14 8 411,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů (591)   0,00             

Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 -1 050,32 0,00 9 911,00 1 270,14 8 411,00 0,00 0,00 

 
V Soběslavi 24.1.2018 Vypracovala: Fitlová 

 
Schválil: Mgr. Vlastimil Říha 
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Pololetní rozbor hospodaření 

PO Základní škola Soběslav, 

tř. Dr. Edvarda Beneše 50 

HLAVNÍ ČINNOST Hospodářská činnost Kraj 

schválený 

rozpočet 

2019 

čerpání 

rozpočtu I. 

pololetí 2019 

schválený 

rozpočet 

2019 

čerpání 

rozpočtu I. 

pololetí 2019 

schválený 

rozpočet 

2019 

čerpání 

rozpočet I. 

pololetí 2019 

Náklady PO - účtová třída 5 celkem: 7 888 150,00 4 342 074 540 089,00 363 300 32 091 621 14 992 233 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 308 000,00 1 993 832 292 000,00 246 026 237 352 110 725 

 v
 t

o
m

: 

potraviny 2 900 000,00 1 704 337 280 000,00 243 013 0 0 

materiál 408 000,00 289 494 12 000,00 3 013 237 352 110 725 

Dlouhodobý drobný majetek (účet 558) 410 000,00 60 210 15 000,00 0 70 000 38 713 

Spotřeba energie (502 a 503) 1 547 443,00 750 618 45 000,00 28 332 0 0 

 v
 t

o
m

: 

elektřina 657 443,00 375 337 30 000,00 20 523 0 0 

plyn 790 000,00 351 081 11 000,00 7 009 0 0 

voda 100 000,00 24 200 4 000,00 800 0 0 

Prodané zboží (504) 10 000,00 0 1 000,00 0 0 0 

Opravy a udržování (511) 800 000,00 529 603 15 000,00 15 795 0 0 

Cestovné (512) 8 500,00 5 246 500,00 310 31 000 19 333 

Náklady na reprezentaci (513) 10 000,00 3 432   0 0 0 

Ostatní služby (518) 700 000,00 419 486 18 000,00 6 749 0 16 751 

Mzdové náklady (521) 60 000,00 61 710 130 000,00 52 855 23 279 402 10 898 251 

Zákonné a jiné sociální pojištění (524,525)         7 938 208 3 657 365 

Zákonné a jiné sociální náklady (527,528) 50 000,00 39 349 3 000,00 1 766 495 659 232 823 

Daně a poplatky (součet účtů 531, 532 a 538)             

Ostatní náklady (z činnosti 549, finanční 

569) 170 000,00 77 984   0 40 000 18 272 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 814 207,00 400 604 20 589,00 11 467 0 0 

Prodaný dlouhodobý majetek (552,553)             

                

                

                

                

                



15 

Výnosy PO - účtová třída 6 celkem: 7 888 150,00 4 221 474 550 000 280 887 32 091 621 16 201 684 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)             

Výnosy z prodeje služeb (602)  3 200 000,00 1 949 086 550 000 280 887 0 0 

 v
 t

o
m

: 
 

stravné 2 900 000,00 1 761 916 550 000 281 600 0 0 

školné             

režie 300 000,00 187 170     0 0 

Výnosy z pronájmu (603)             

Výnosy z prodaného zboží (604)             

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 200 000,00 129 530 0 0 0 0 

Ostatní výnosy (účty 64x) 100 000,00 88 784 0 0 0 0 

v
 t

o
m

: 

čerpání fondů (648)   14 545         

ostatní výnosy z činnosti (649) 100 000,00 74 239 0 0 0 0 

Úroky (662)   0         

Výnosy z prodeje dlouhod. majetku (645, 

646)             

Ostatní finanční výnosy (669)             

Přijaté transfery (příspěvky a dotace) 672 4 388 150 2 054 074 0 0 32 091 621 16 201 684 

 v
 t

o
m

: 
 

příspěvek zřizovatele 3 806 004 2 000 000 0 0 0 0 

příspěvek zřizovatele - O pohár starosty 0 0 0 0 0 0 

transfery ze státního rozpočtu 33353         31 287 616 15 735 285 

transfery 33063         101 363 101 363 

transfery 33075 - Vzdělávání cizinců         10 780 10 780 

transfery 33076 - Odměň. Ped. Prac.         675 212 337 606 

transfery 33070 - výuka plavání - 

doprava         16 650 16 650 

Projekt IROP - venkovní učebna             

rozpouštění transferu 108 150 54 074 0 0 0 0 

příspěvek zřizovatele - odpisy budova  473 996 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 0 -120 600 9 911 -82 413 0 1 209 450 

Hospodářský výsledek po zdanění 0 -120 600 9 911 -82 413 0 1 209 450 

 
V Soběslavi 6. 8. 2019 

   
Vypracovala: I. Fitlová 

 

     
Schválil: Mgr. Vlastimil Říha 

 



Výsledky testování školy

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019

Školní rok 2018/2019

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50

Termín akce: 12.11.2018 – 23.11.2018

Termín testování: 15.11.2018 – 23.11.2018

Datum vyhodnocení: 09.12.2018



•

•

•

•

•

1. Vyhodnocení školy
 
 

Tato  výsledková sestava prezentuje  souhrnné základní  výsledky za školu  v rámci  výběrového zjišťování  výsledků

vzdělávání provedeného ve školním roce 2018/2019 a zaměřeného na sledování úrovně dosažené žáky a studenty (dále

jen "žáci") v oblastech jazykové gramotnosti  (anglický jazyk, 4. ročník ZŠ), přírodovědné gramotnosti  (8. ročník ZŠ),

informační gramotnosti (3. ročník SŠ a 2. ročník VOŠ) a ve vybraných tématech dopravní výchovy (6. a 9. ročník ZŠ).
 

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují informaci o tom,

nakolik každý jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků příslušných rámcových vzdělávacích

programů (test pro 2. ročník VOŠ byl shodný s testem pro 3. ročník SŠ) ve vybraných aspektech sledovaných oblastí.

Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu.
 

Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny:
 

Každý žák řešil jeden test z oblasti určené škole Českou školní inspekcí. Testy k jednotlivým oblastem obsahovaly

různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku. Na řešení testu byl vyhrazen čas v rozsahu

40 až 70 minut, v součtu s dotazníkem pro žáka nepřesáhl čas nutný pro řešení 90 minut. 

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body

nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a součtu bodových hodnot otázek v celém testu

udává průměrnou úspěšnost v testu. 

Úlohy v testu anglického jazyka byly rozděleny do užších tematických částí – to umožňuje cílenější posouzení

toho,  co  šlo  žákům v daném testu  lépe  a co  hůře  (obdobně jako  u celého  testu  byla  spočtena  úspěšnost

v jednotlivých  částech).  

Všechny úlohy se vztahovaly k základní úrovni výstupů rámcových vzdělávacích programů a byly proto označeny

jako úlohy obtížnosti 1. 

Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem "SVP" a přidělila jim šablonu

s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protože obecně jde u žáků o různé typy a stupně

SVP, nebyly výsledky těchto žáků do průměrů za školy a třídy s ohledem na interpretovatelnost výsledků škol

a tříd zařazeny. 
 

Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou

úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků

podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala v testu jednu pětinu

možných bodů nebo méně),  21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné

úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je

záměrně konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit  hodnoty průměrných
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úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách.
 

Druhý výsečový graf není v tomto výběrovém zjišťování relevantní, protože všechny testy obsahovaly pouze úlohy jedné

obtížnosti.
 

Tabulka pod grafy souhrnně uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, žáků školy a všech testovaných žáků v testu, případně

v jeho jednotlivých tematických částech (jen anglický jazyk).
 

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen přiměřenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech nemohly zákonitě

reprezentovat jednotlivé oblasti v jejich celé šíři, testy měly omezenou délku a obsahovaly jen vybranou část toho všeho,

oč běžně rozvoj sledovaných oblastí usiluje. Nelze tedy prezentovaný výsledek zobecňovat na celou testovanou oblast.

Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především

signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být

pro školu podnětem pro hledání jejich možných příčin.
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1.1 4. ZŠ
  
1.1.1 Anglický jazyk
 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 94 %

Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 100 % (58)

Tabulka detailních výsledků

Test Obtížnost IV.A IV.B IV.C Škola Celkem
Vyhodnocených testů Obtížnost 1 21 16 21 58 8 331
Celý test Obtížnost 1 93 % 95 % 93 % 94 % 92 %
Čtení s porozuměním Obtížnost 1 96 % 96 % 97 % 96 % 96 %
Slovní zásoba Obtížnost 1 88 % 90 % 85 % 88 % 89 %
Poslech s porozuměním Obtížnost 1 97 % 97 % 97 % 97 % 93 %
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Příloha – fotografická dokumentace některých aktivit ve šk. roce 2018/2019 
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