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1. Charakteristika školy  

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou Městem Horní Planá. 

Od 1. 12. 2002 sdružuje tyto součásti: Mateřská škola, základní škola (úplná s devíti ročníky), školní družina, 
školní jídelna MŠ, školní jídelna ZŠ. Poslední zařazení základní školy do sítě škol MŠMT 1. 7. 2006, školní  
jídelny, mateřské školy a školní družiny do rejstříku škol a školských zařízení OŠMT KÚ Jihočeského kraje  
1. 7. 2006. Od 1. 1. 2006 právní subjekt přejmenován – Základní škola a Mateřská škola Horní Planá.
Školská rada byla zřízena 9. 11. 2005. 7. 12. 2016 se konaly volby členů školské rady na nové funkční  
období. Školská rada pracuje ve složení : 
zástupci rodičů – paní Dita Šárová, Mgr. Jana Šlechtová (místopředseda)
zástupci zřizovatele – Ing. Michal Huszár (předseda), Ing. Jiří Kupčák
zástupci pedagogů – Mgr. Jiřina Smetanová, Mgr. Hana Bürgerová 

k 30. 9. 2014 k 30. 9. 2015 k 30. 9. 2016 k 30. 9. 2017

Počet žáků 179 172 177 184

Počet tříd 9 9 9 9

Průměrný počet žáků 
ve třídě

19,89 19,11 19,66 20,44

Průměrný  počet 
žáků v ročníku 

19,89 19,11 19,66 20,44

Průměrný počet žáků 
na učitele        

13,77 12,28 12,64 14,77

Průměrný  počet 
hodin týdně ve třídě 

26,44 26,44 26.66 26.66

Naplněnost tříd ZŠ:
    k 30. 9. 2014        k 30. 9. 2015      k 30.9.2016      k 30. 9. 2017

1. 20 18 25 23
2. 20 18 17 23
3. 14 23 18 18
4. 15 14 23 19
5. 17 12 16 22
6. 26 19 14 22
7. 30 22 17 18
8. 21 27 20 19
9. 16 19 27 20
Celkem: 179 172 177 184

Součástí školy je ŠD:

k 30. 9. 2014 k 30. 9. 2015 k 30. 9. 2016 k 30. 9. 2017

zapsáno 49 50 48 52

průměrná 
docházka  ve 
školním roce

89% 85% 84% 85%

úvazek 
vychovatelky

1 1 1 1

Provozní doba je v Po, St - 6:15 – 7: 25 a 11:25 – 16:00, v Út, Čt, Pá – 6:15 – 7:25  a 11:25 – 15:45
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Poplatek 50,- Kč měsíčně vybírá vychovatelka a odvádí hospodářce školy.

Údaje o mateřské škole: 30.9.2013   k 30.9.2014   k 30.9.2015   k 30.9.2016 k 30.9.2017 
počet zapsaných dětí 71        71    68 56 55
z toho omezená docházka 0         0    0 0 0
počet tříd 3         3    3 2 2
počet dětí 1. tř. (od 3 do 4 let 15         15    15 0 0
počet dětí 2. tř. (od 3-4 do 5 let) 28         28    27 28 27
počet dětí 3. tř. (od 5 do 6 let) 28         28    26 28 28
odklad povinné školní docházky o 1 rok3         4    9 8 6 
počet učitelek 4,24        4,24    4,24 3,24 3,89   
počet dětí na uč. 16,75       16,75    16,04 17,28 14,14
integrace 2         3    3     3 - 
podpůrná opatření 2. a vyššího stupně -         -                   -                      - 4 
děti žijící v dětském domově 4         7    5 3 3          
nástup do 1. tř. ZŠ 18        18    22 20 22    

Provozní doba:  6,30 – 16,30 hod.
Úplata za předškolní vzdělávání: 200,-Kč měsíčně, výši stanoví ředitel školy, vybírá vedoucí ŠJ MŠ a odvádí 
hospodářce školy.

Spádovým obvodem ZŠ a MŠ je Horní Planá a její místní části.

Do MŠ jsou zapsány děti z H. Plané, Hodňova, Žlábku, Olšiny, Hůrky, Černé v Pošumaví, Nové 
Pece a Slunečné. MŠ navštěvují i děti z DD Horní Planá.

Dětí z dětského domova měly velmi dobře osvojeny pracovní, sebeobslužné dovednosti a hygienické 
návyky.   Pravidelná  docházka  do  MŠ a  integrace  mezi  vrstevníky  je  pro  jejich  celkový  rozvoj  velmi 
přínosná. Po adaptaci na nové prostředí měly tyto děti  dobré výsledky zejména ve výtvarně, pracovně a 
pohybově zaměřených činnostech. Ostatní děti mají vytvořen k dětem z dětského domova pěkný vztah, při 
soužití  s nimi  se učí  toleranci  a ohleduplnosti.  Od učitelek MŠ vyžaduje  vedení  těchto dětí  trpělivost  a 
empatii. Spolupráce s  vychovatelkami DD probíhala na dobré úrovni. 

Individuální přistup a zvýšená péče kromě těchto dětí byla také věnována dalším dětem ze sociálně  
znevýhodněného prostředí,  dětem s opožděným vývojem, s poruchami soustředění,  vadami řeči  a dětem, 
jejichž rodným jazykem není čeština. Docházka většiny z nich byla pravidelná. 

51 dětí bylo české národnosti, 2 děti vietnamské národnosti a 2 děti slovenské národnosti.
Dařilo se nám zajistit, aby MŠ navštěvovaly všechny předškolní děti ze spádového obvodu.

Základní  školu navštěvovalo  na  konci  školního  roku  19  dětí  z  dětského  domova.  Dobře  se 
začleňovaly do školního prostředí. Negativní ovlivňování atmosféry školy a průběhu výuky bylo výjimečné.  
K většině dětí z DD je však stále potřeba více uplatňovat individuální přístup, což zvyšuje nároky na práci 
všech  zaměstnanců  školy.  Náročné  na  utváření  klimatu  školy  a  práci  učitelů  jsou  časté  příchody  dětí  
v průběhu školního roku – 7 z dětského domova, 3 z rodin.

Z Nové Pece k nám dochází většina tamních dětí, které někdy přicházejí i do tříd prvního stupně. Z 
Hořic k nám přichází žáci spíše výjimečně. O žáky z Černé v Pošumaví je potřeba stále usilovat.

182 žáků bylo české, 2 žáci vietnamské národnosti.
 

Materiální zajištění školy
Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti v Dobrovodské ul. č. 81. V zařízení s celodenním 

provozem a kapacitou celkem 75 dětí byly v provozu 2 třídy.
Z části  finančního  daru  zastupitelů  města byla  hrazena  doprava  35  dětí  na  plavecký  výcvik 

v krytém bazénu v Č. Krumlově – celkem 7 lekcí, doprava stála celkem 26.000Kč.
Z rozpočtu školy byla pořízena řada věcí a zařízení:

- Pracovní sešity pro předškoláky
- Pomůcky pro výtvarné a pracovní činnosti
- Vybavení jednotlivých tříd ( koberce, lina, dveře ve třídách, vymalování ).

Výhledově chceme zlepšit sklepní prostory (vstup do sklepů, podlahy), izolace MŠ.
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Prostor  a  zařízení  školní  kuchyně  MŠ včetně  výtahu do  patra  plně  odpovídá  bezpečnostním a 
hygienickým předpisům,  umožňuje  přípravu pestré  a kvalitní  stravy.  Při  kontrole  KHS nebyly shledány 
nedostatky. 

Výuka ZŠ probíhá ve dvou poměrně vzdálených školních budovách.
Vyučování  začínalo  v obou  školních  budovách  v  7.45  hod.  z  důvodu  dopravního  spojení 

dojíždějících žáků.

Škola v Komenského ulici č.179 má 7 učeben. Tři sloužily jako kmenové pro 1.-3. ročník. Jedna pro 
výuku hudební výchovy, jedna jako počítačová, jedna pro čtenářské dílny a individuální či skupinovou práci  
asistentů  s potřebnými  žáky a  v  poslední  se  nachází  školní  družina.  Budova  je  pokryta  signálem wi-fi. 
Učitelky používají tablety, v každé učebně je také PC s pevným připojením na internet. Ve všech kmenových 
třídách a učebně jazyků jsou interaktivní projektory. Počítačová učebna vybavena patnácti starými PC (OS 
XP) s výukovými programy k výuce angličtiny, českého jazyka a matematiky je bez připojení na internet.

Jeden den v týdnu odpoledne využívala dvě učebny soukromá hudební škola.
Pro výuku Tv a dlouhé přestávky se v Komenského ul. nabízí betonové hřiště u školy.  
V Jiráskově ulici byla 4. a 5. třída a čtyři třídy druhého stupně. K dispozici je tu 13 učeben (z toho 

je 7 možno využít jako kmenové). 
Všechny kmenové učebny a učebna přírodních věd jsou vybaveny interaktivními projektory,  PC 

připojenými  na  internet  a  Apple  TV.  Většina  učitelů  má k dispozici  služební  i-pad.  Budova  je  pokryta 
signálem wi-fi, ale mají k němu přístup pouze pedagogové.

 V případě příznivého počasí využíváme nový moderní venkovní sportovní areál pro lehkou atletiku 
a kolektivní sporty. Škola využívá tělocvičnu spravovanou MěÚ. Tělocvična je od obou školních budov 
poměrně vzdálená a čas potřebný k přesunům dovoluje zařadit Tv do rozvrhu jen v dvouhodinových blocích.

Vybavení školy nábytkem, pomůckami a učebnicemi je postačující. 
V měsících červenec až září 2017 došlo péčí zřizovatele k úpravě školního dvora – investice města 

1,8 mil. Kč.

Školní jídelna ZŠ v Jiráskově ulici je právní součástí školy. Dobře slouží svému účelu, vaří i pro  
cizí strávníky. Během školního roku byla zakoupena saladeta (chladící salátový bufetový stůl) a zbývající 
nábytek ve varně (kuchyňská linka) nahrazen nerezovým.

BOZP a PO jsou zabezpečeny v souladu s předpisy a pravidelně kontrolovány. Na zajištění agendy PO je  
uzavřena smlouva s požárním technikem p. Kohoutem z Č. Krumlova, na zajištění agendy BOZP s osobou 
způsobilou p Kocianem, firmou J.K.ADVISORY SERVICE s.r.o., pověřence pro ochranu osobních údajů 
vykonával ZVAS Tábor.
 

2. Vzdělávací koncepce

MŠ
K docházce  do  mateřské  školy  byly  zapsány  děti  ve  věku  zpravidla  od  tří  do  šesti  let  a  děti  

s odkladem školní docházky, a účastnily se tak předškolního vzdělávání. Podařilo se nám do předškolního 
vzdělávání zapojit všechny předškolní děti.

Při realizaci ŠVP byly zapojeny i děti z dětského domova, pro které je kontakt s vrstevníky a pobyt 
v mateřské  škole  důležitý  zejména  z hlediska  socializace,  osvojení  si  potřebných  návyků,  dovedností, 
rozvoje osobnosti, začlenění do společenství dětí, se kterými budou docházet do základní školy.

Při  práci  s dětmi  byl  uplatňován  individuální  přístup,  podařilo  se  snížit  rozdíly  v připravenosti 
šestiletých  dětí  na  školní  docházku  a  vytvořit  rovné  podmínky  pro  jejich  celkový  rozvoj.  Učitelky  se 
zaměřily na výchovu k samostatnosti, zdravému sebevědomí a ctižádosti, umění nadřazovat zájmy kolektivu 
nad zájmy osobní, ke kamarádství, vzájemné solidaritě, pomoci. 

Velkým přínosem  bylo  působení  asistentky  pedagoga  a  školní  asistentky,  které  se  zaměřily  na 
specifické výchovné a vzdělávací potřeby celkem 14 dětí se sociálním znevýhodněním. 

1.třída – Třída mladších dětí  3  – 4 roky.  Bylo zde 28 zapsaných dětí,  které  do MŠ přicházely 
postupně během školního roku. Hlavním cílem u nově přijatých dětí byla adaptace na prostředí mateřské  
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školy, odloučení od rodiny a citlivé začlenění do kolektivu dětí, uplatnění metod, postupů a forem výchovně 
vzdělávací práce, odpovídající jejich věku. Během školního roku si osvojily základní pravidla společenského 
chování, chování ve skupině, hygienické návyky, sebeobslužné návyky a rozvíjely se ve všech oblastech 
rozumových  i  estetických.  Učitelka  s  nimi  prováděla  logopedickou  prevenci,  spočívající  ve cvičení 
ochablosti jazyka a používání mluvidel. 

2.třída -   Z celkového počtu 28 zapsaných byly všechny děti předškolní, z  toho 1 dítě integrované 
řečově a 1 dítě s poruchou ADHD. Ve spolupráci s SPC v Českých Budějovicích a s PPP Český Krumlov 
byly integrované děti vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů. 

Do 1. ročníku základní školy odchází 16 dětí, ostatní mají odloženou školní docházku o jeden rok.  
Důvodem je  zejména  přetrvávající  vadná  výslovnost  hlásek,  vyjadřovací  schopnosti  neodpovídají  věku, 
nízká úroveň dovedností předcházejících čtení a psaní, nesamostatnost. 

Třídní kolektiv tvořila většina chlapců. V prvním pololetí se učitelky musely zaměřit na nastavení a 
upevňování  pravidel  soužití  v tak  početné  skupině  dětí  (nadměrná  hlučnost,  nerespektování  zájmů 
jednotlivců i celé skupiny, ohrožování bezpečnosti ostatních dětí, sobeckost atp.). Těmto projevům chování 
se dařilo předcházet pestrostí činností, prací ve skupinách, častým zařazováním pohybových aktivit a vyžití, 
řešením konfliktů v komunitním kruhu a společným řešením vzniklých situací s rodiči. Od ledna se učitelka 
zaměřila  na  předškolní  přípravu  (grafomotorická  cvičení,  práci  se  slovy  a  hláskami,  předmatematické  
představy, sluchové vnímání…) – konzultovala s učitelkou 1. ročníku ZŠ.

Každý den učitelky zařazovaly chvilky logopedické prevence, zaměřené na procvičování mluvidel,  
výslovnost hlásek a schopnost souvislého vyjadřování úměrně věku a schopnostem dětí.

Ve spolupráci se ZŠ mohly děti absolvovat společně s rodiči školu Nanečisto. Při osmi odpoledních 
setkáních měly možnost poznat prostředí základní školy, seznámit se s budoucí učitelkou a vyzkoušet si i 
některé úkoly pro školáky.

Při různých akcích mateřské školy během celého roku získaly děti řadu dovedností, měly možnost 
aktivně se zapojit do dění v obci při oslavách a vystoupeních pro veřejnost.  

35 dětí absolvovalo 7 lekcí plaveckého kurzu v Českém Krumlově. 

Všechny  děti  s vadou  řeči  byly  ve  spolupráci  s pediatrem  doporučeny  k  docházce  ke  klinické 
logopedce, v MŠ jim byla věnována zvýšená péče při každodenních jazykových chvilkách. Třídní vzdělávací 
programy k jednotlivým integrovaným blokům učitelky upravovaly na základě evaluace, podle věkového 
složení  skupiny  dětí  ve  třídě,  mimo jiné  se  také  zaměřily  i  na  sledování  a  hodnocení  rozvoje  a  učení  
předškolních dětí – zejména na citovou a sociální samostatnost, záměrnou pozornost a soustředěnou pracovní  
činnost. Děti měly možnost v rámci výuky lesní pedagogiky seznámit se s environmentální výchovou.

ZŠ
Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Horní Planá, platného od 
1.9.2007.  V něm je  kromě znalostí  v jednotlivých předmětech  kladen  hlavní  důraz  na   šest   klíčových 
kompetencí  –  tj.  kompetence  k učení,  řešení  problémů,  komunikativní,  sociálně  personální,  pracovní  a 
občanskou. Od 1.9.2013 platí dodatek k ŠVP č.1, kde byly zapracovány změny RVP. Od 24.11.2014 platí 
dodatek č.2,  který doplňuje  ŠVP o rozvíjení  finanční  gramotnosti.  Od 1.9.2016 platí  dodatek č.3,  který  
upravuje ŠVP dle novely školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č.27/2016Sb., o vzdělávání žáků se  
speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve 3. až 9. ročníku se vyučovalo angličtině. (Ve 4. až 8. ročníku je týdenní učební plán rozšířen o jednu 
hodinu Aj. Naši žáci tak během povinné školní docházky absolvují o 24 % = přes 1,5 roku výuky Aj více než 
žáci na běžných školách). V 7., 8. a  9. ročníku bylo vyučováno němčině jako druhému cizímu jazyku. 

Aprobovanost výuky byla k 30. 9. 2017 77,6 %

Výchovná  poradkyně  R.  Kupčáková  zajišťovala  rozmisťovací  řízení,  koordinovala  spolupráci  s PPP  a 
OSPOD,  evidovala  poskytování  podpůrných  opatření,  sledovala  žáky  s  SVP  a  problémové  žáky.  Jako 
koordinátorka sociální prevence zároveň zpracovala preventivní program školy.
ZŠ i MŠ se více zaměřuje na inkluzivní vzdělávání zejména žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.  
Politické rozhodnutí MŠMT zrušit přílohu RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením však považujeme 
za chybné a naše praktické zkušenosti to potvrzují.
Oblastí  BESIP byla pověřena H.Bürgerová.  M. Šeligová vedla dopravní  kurz žáků 4.  ročníku.  Proběhlo 
školní kolo dopravní soutěže cyklistů.
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Integrované děti a žáci (děti a žáci s     potřebou podpůrných opatření 2. – 5. stupně) k     30.9.2017:  

MŠ
tělesně postižení: 0
pro poruchu chování: 1
s vadami řeči: 0
s více vadami:                                    0
s vývojovými poruchami učení: 1
s mentálním postižením: 0                
c e l k e m: 2

Individuální vzdělávací plány: celkem 2 děti
Asistent pedagoga: 2. třída – 2 děti s potřebou podpůrných opatření (poruchy učení a chování)

ZŠ
tělesně postižení : 0
pro poruchu chování: 1
s vadami sluchu:                                1
s vadami řeči:             1
s více vadami: 0
s vývojovými poruchami učení: 12
s mentálním postižením                     0
c e l k e m :                                13

Individuální vzdělávací plány: celkem 13 žáků (k 30.6.2018)
1. třída – 2 žáci s vývojovými poruchami učení

                                 2. třída – 2 žáci s vývojovými poruchami učení
3. třída – 2 žáci s vývojovými poruchami učení
4. třída – 1 žák s vývojovými poruchami učení
5. třída – 3 žáci s vývojovými poruchami učení
6. třída – 1 žák s vývojovými poruchami učení
7. třída – 1 žák s vývojovými poruchami učení
9. třída – 1 žák s vývojovými poruchami učení

Spolupráce s PPP Český Krumlov, SVP Spirála, SPC pro děti s vadami řeči, dalšími výchovně vzdělávacími 
institucemi a OSPOD probíhá na základě potřeb zúčastněných stran. 
Dobrá je spolupráce s málotřídními školami v Černé v Pošumaví a Nové Peci, výborná s Dětským domovem 
v Horní Plané.
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Dělené hodiny:

Školní rok Předmět Ročník Počet hodin

2016/2017 Anglický 
jazyk

9. 3

Německý 
jazyk

9. 2

Informatika 9. 1

Pracovní 
činnosti

9. 1

Základy 
administrativy

9. 1

Pracovní 
činnosti

      7. 1

Celkem 9

2017/2018 Pracovní 
činnosti

6. 1

Celkem 1

Uskutečněné akce jako doplněk vzdělávání:

MŠ

divadelní představení a další akce, které zajistila MŠ:
13.9. – rozloučení s létem ( pečení buřtíků )
2.10. – divadlo Zvoneček – Hrnečku vař!
19.10. – povídání o domácích zvířatech ( výukový program )
25.10. – Pižďuch divadlo u Ententýka
15.11. – Ježkův podzim ( povídání pracovníků VLS )
25.11. –divadlo Zvoneček – O dvou sněhulácích
4.12. – Mikulášská besídka pro děti MŠ  a veřejnost Horní Plané
19.12. – divadlo – Vánoční rybička
19.12. – vánoční besídka pro rodiče
18.1. – Příběhy zvířátek divadlo u Ententýka
8.2. – bílý de v MŠ
21.2. – divadlo Zvoneček – Bába chřipka
22.2. – první pomoc kamarádovi  ( výukový program )
19.3. – výukový workshop – O zapomenutých píšťalkách
23.3. – návštěva městské knihovny
5.4. – zelený den
10.4. – Jak kytičky rostly – divadlo u Ententýka
12.4. – beseda s policií dopravního inspektorátu ČK
20.4. – divadlo Hugo – Profese a řemesla
23.4. – Princezna na hrášku - divadlo Zvoneček 
10.5. – divadlo u Ententýka O zpívajících strašidlech
11.5. –branná vycházka za pokladem
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14.5. – focení MŠ
16.5. – zahájení plaveckého kurzu – 7 lekcí
18.5. – hrajeme si na zahradníky ( příprava záhonků pro sadbu zeleniny )
31.5. – vyšetření očí ČB
4.6. – celodenní výlet na Stožeckou stezku
8.6. – divadlo Zvoneček – Péťa Madla jedou na prázdniny
14.6. – zdravá pětka
 
divadel. představení a akce, pořádané jinde:
3.11. – O Lesíčkovi- výuková program třídění odpadu KIC Horní Planá
2.12. – adventní jarmark
7.3. – Kamarádi KIC Horní Planá
24.5. – den dětí na Olšině na pozvání VLS Horní Planá (  výlet vlakem, plnění úkolů ve znalostech o 
přírodě, ekologii, vyhlášení výsledků výtvarné soutěže )
22.6. – kreslení křídami – děti z MŠ a ŠD ZŠ

 akce pro rodiče s dětmi pořádané MŠ: 
27.3. – Velikonoční tvoření – zdobení perníků, pletení pomlázky, velikonoční dekorace
17.4. – dopravní soutěž – Hopsárium ČB
26.4. – úklid zahrady – společná brigáda s rodiči
30.4. – čarodějnický rej
3. -. 4. 5. - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ na š. r. 2016/2017, přivítání nových kamarádů, 
společné hraní a seznamování
14.5. – Den matek
28. 6. - "Zahradní slavnost" - rozloučení s předškoláky, zábavné odpoledne s dětmi a rodiči za pomoci 
dětí ze ZŠ Horní Planá a dětí z dětského domova Horní Planá
 
vystoupení dětí pro veřejnost:
28. 10. – vítání nových občánků Horní Plané s vystoupením dětí MŠ
11. 11. – rodný dům A. Stiftera – příběh ,,Jak Martin přivezl sníh“
3.12. – zpívání u rozsvěcení vánočního stromu
5. 12.  - domov důchodců Horní Planá - pochůzka čertíků, čertovské písně a říkadla 
5.12. – čerti v MŠ
13.2. – Masopust 2018 – domek A. Stiftera

schůzky  s     rodiči :  
13. 9.  -  zahajovací schůzka obou tříd MŠ 
23. 1.  - schůzka s rodiči předškolních dětí před zápisem do 1. ročníku ZŠ, účast 
učitelky ZŠ H.Planá, výchovné poradkyně, spec. pedagoga PPP Č. Krumlov 

společné akce s     dětmi a učitelkami ze ZŠ Horní Planá:   
17. 1. – Setkání předškoláků s dětmi prvního stupně
5.3. – výukový program třídění odpadu ČK společně s 1. a 2. třídou ZŠ
5. 2. – Nanečisto – 8 setkání předškoláků a jejich rodičů s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou
12. 4. – Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

přeshraniční spolupráce s     MŠ Ulrichsberg :  
25. 6. – na pozvání rakouské strany již  dvanáctá  účast 20 předškolních dětí a dětí z MŠ Ulrichsberg 
v Brucknerově domě v Linci na hudebním pořadu „A léto je tady“
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ZŠ
  
Výlety

1. třída Zoo + divadelní představení, Hluboká nad Vltavou
2. třída Zoo + divadelní představení, Hluboká nad Vltavou
3. třída Pasov 
4. třída Zlatá Koruna
5. třída České Budějovice – Jihočeské muzeum + Hopsárium
6. třída Lipno nad Vltavou – účast na závodě dračích lodí
7. třída Z Nového Údolí do Stožce 
8. třída Praha (3 dny) 
9. třída Splouvání Vltavy z Č. Krumlova do Boršova (2 dny)

Exkurze

ŠD – místní knihovna – čtenářská soutěž Horní Planá 
1. třída    – místní knihovna
2. třída   –  místní knihovna (Pasování na čtenáře)
3. třída   –  místní knihovna, 
4. třída   –  Renesance v Českém Krumlově, Objevování barokní zahrady v Č. Krumlově 
5. třída   –  Renesance v Českém Krumlově, psí útulek v Č. Krumlově, Planetárium v Č. 

       Budějovicích, Den Země – Centrum ekologické výchovy Stožec    
6. třída   –  Den Země – Centrum ekologické výchovy Stožec    
7. třída    –  Muzeum Fotoateliér Seidel
8. třída   –  Jaderná elektrárna Temelín, Chráněná dílna Rumpold Týn nad Vltavou, místní úpravna   

       vod
9. třída    –  Zlatokorunský Orbis pictus, výstava Vzdělání a řemeslo České Budějovice, Jaderná 

        elektrárna Temelín, Chráněná dílna Rumpold Týn nad Vltavou
8. a 9. třída  - zájemci – Burza řemesel v Českém Krumlově   
     

Projekty

Škola Nanečisto – jarní setkávání předškoláků, rodičů a budoucí třídní učitelky 1. třídy
Spolupráce s Domovem důchodců v Horní Plané – celoroční projekt 6. třídy
Poslové jara – 4. třída
Renesance – renesanční dům – 5. třída
Velikonoce – 5. třída
Muzikál „O dvanácti měsíčkách“ – vystoupení v KIC pro veřejnost – 5. třída
Rozloučení se školním rokem - besídka v KIC pro veřejnost – 5. třída
Pohádka – 6. třída
Souboj čtenářů – Rosteme s knihou 6. třídu
Rým – 6.,7. třída
Víra a náboženství – 7. třída
Nonsens – 7. třída
Práce se třídou – J. Průcha (vedoucí OPPP Č. Krumlov) + 6. třída, dlouhodobý preventivní 
program
Vánoce ve škole – program pro žáky 4. – 8. třídy, připravený 9. třídou
Cesta kolem světa – program pro žáky 2. a 3. třídy, připravený 9. třídou
Den bezpečnosti – projekt zaštítěný okresním velitelstvím HZS, za účasti ČČK, HSZ, vodní 
záchranné služby, složek Policie ČR, lékařské záchranné služby a VLS
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Besedy

Beseda se spisovateli Pavlem Pechouškem, Hynkem Klimkem a ilustrátorkou Zdeňkou 
Študlarovou – 1. – 5. třída
Bezpečná láska – 8.+ 9. třída
Náboráři ze středních škol a učilišť
Kyberšikana – preventivní programy neziskové organizace Portus Prachatice pro 6. a 7. třídu           

Návštěvy kulturních akcí 

Divadelní představení v Českém Krumlově Ztratil se medvěd – 1. – 5. třída
Divadelní představeni v KIC Horní Planá   - O Lesíčkovi – 1. – 5. třída
                                                                      - Kamarádi – 1. – 5. třída

- Červená karkulka – 1. – 5. třída
Divadelní představení na otáčivém hledišti v ČK Ztracený svět – 4. a 5. třída

Další akce ZŠ

Mosty – třídenní stmelovací pobyt pro žáky 6. třídy v Nové Peci
Maraton – celoškolní projekt, štafetový běh
Kaštanobraní – sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, 1.- 3. třída
Adventní jarmark ve Stifterově domku– účast a prodej výrobků žáků
Mikulášská nadílka za účasti žáků 9. ročníku
Rozsvícení vánočního stromu – vystoupení 1. – 3. třída
Výroba otočného betlému – výtvarné dílny v Rodném domku A. Stiftera 
Vánoční setkání s rodiči – 1. – 3. třída
Závody v bobování – 1. – 3. třída
Plavecký výcvik v Prachaticích - 2. a 3. třída 
Dětský den na Olšině– pořádaný VLS , 1. – 5. třída
Waldjugendspiele Pasov, 3. třída
Přespolní běh – 1. – 3. třída
Soutěž s obručí – 1. – 3. třída
Návštěva maskota Bovýska – podpora projektu Ovoce do škol – 1. – 5. třída
První pomoc – workshop pro 1.- 3. třídu
Bezpečně v silničním provozu – beseda s policisty pro 1.- 3. třídu
Zdravá pětka – workshopy ke zdravé výživě pro 1.- 5. třídu 

Akce ŠD

Týden knihoven - čtenářská soutěž
Vánoční a velikonoční tvoření v knihovně
Hledej pohádkové hrdiny - čtenářská soutěž
Divadlo v ŠD - "Princezna na hrášku" / divadlo Z bedny/
Dětský den na Olšině
Sportovní den v Domově důchodců
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3. Údaje o pracovnících školy

Základní škola k     30. 9. 2017:  

Třída Třídní učitel Počet
žáků

Pracovní
úvazek

aprobace

1. třída J. Smetanová 23 20 1. st. + Pv
2. třída L. Jandová 23 22   1. st. + Vv
3. třída J. Kopecká 18 22 neaprob.
4. třída M. Šeligová 18 7 Čj - Nj 
5. třída H. Škáchová 22 22 1.st. 
6. třída T. Michal 22 22 D – Vv -Aj
7. třída M. Šulcová 18 22 Bi
8. třída H. Bürgerová 19 22 Z - Tv
9. třída R. Kupčáková 20 20 Aj
Netřídní R. Heřmánková 22 neaprob.

 B. Malá 22 M- Vt
Z. Solfronk 3 neaprob.  

Ředitel ZŠ J. Šíma 4 Čj – D 
Zást.ředitele J. Klímová 11 Čj - Vv 
Vych. ŠD P. Komžáková Vych.

Asistent 
ped. 1. třída

P. Komžáková

Asistent 
ped. 2. třída

S. Brabcová

Asistent 
ped. 7. třída

J. Černíková

Asistent p. 
pro žáky 

soc.znevýh. 

R. Mrázková

Školník: R. Jeřábek 40
Uklizečky: P. Hrdličková 40

V. Rybová 40
Ekonomka: A. Anichoberová 40
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Základní škola k     30. 6. 2018:  

Třída Třídní učitel Počet
žáků

Pracovní
úvazek

aprobace

1. třída J. Smetanová 23 20 1. st. + Pv
2. třída L. Jandová 25 22   1. st. + Vv
3. třída J. Kopecká 19 22 neaprob.
4. třída M. Šeligová 20 22 Čj - Nj 
5. třída H. Škáchová 24 24 1. st. 
6. třída T. Michal 20 22 D – Vv -Aj
7. třída J. Klímová 17 24 Čj - Vv
8. třída H. Bürgerová 20 24 Z - Tv
9. třída R. Kupčáková 20 20 Aj
Netřídní M. Havlíková 5 M - Ch

 B. Malá 25 M- Vt
I. Černý 6 Čj - D
H. Kaboňová 5 1. st
Z. Solfronk 3 neaprob.  

Ředitel ZŠ J. Šíma 4 Čj – D 
Vych. ŠD P. Komžáková Vych.

Asistent 
ped. 1. třída

P. Komžáková

Asistent 
ped. 2. třída

S. Brabcová

Asistent 
ped. 3. třída

L. Prokůpková

Asistent 
ped. 5. třída

E. Kačírková

Asistent 
ped. 6. třída

D. Kajerová

Asistent p. 
pro žáky 

soc.znevýh. 

R. Mrázková

Školník: R. Jeřábek 40
Uklizečky: P. Hrdličková 40

V. Rybová 40
Ekonomka: A. Anichoberová 40

Školní družina  :  
Vychovatelka: Petra Komžáková

Mateřská škola
pracovní zařazení:               jméno:                                                    přímá vých.práce/pracovní úvazek :  
vedoucí učitelka             R. Preňková 21 1,0
učitelka                           V. Trojáková 31 1,0
učitelka                           H. Jeřábková 31 1,0
učitelka     V. Ulrichová 20 0,65
učitelka                           H. Blechová 7,5 0,24
školní asistentka     N. Mražíková 25 0,67
asistentka pedagoga     M. Dvořáková   25 0,67
školnice                          H. Blechová 35 0,88
vedoucí ŠJ                      J. Jarošová                                         10 0,25
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kuchařka                         J. Jarošová                                         35 0,88

Počet učitelů ZŠ: 14 (přepočtených 12,6) 
Počet učitelek MŠ: 5 (přepočtených 3,89)
Vychovatelka ŠD: 1
Asistentka pedagoga MŠ: 1 (0,67 úvazku)
Školní asistentka MŠ: 1 (0,74 úvazku) 
Asistentky pedagoga ZŠ: 4 (2,34 úvazku) 
Ostatní pracovníci ZŠ: 4 - školník, 2 uklízečky, ekonomka 
Ostatní pracovníci MŠ: 1 školnice (0,88 úvazku)
Školní jídelna ZŠ: 3 – vedoucí (0,5 úvazku), 3 kuchařky (2,5 úvazku),
Školní jídelna MŠ – 1 (1,13 úvazku)
Celkem: 35  zaměstnanců (30,25 přepočtených).

Personální změny v MŠ:
Ve funkci vedoucí učitelky pokračovala Radka Preňková. Dařilo se jí zlepšovat pozitivní 

pracovní klima kolektivu, organizovat řadu akcí, dobře komunikovat s rodiči a dále zlepšovat názor 
veřejnosti na fungování MŠ. Od září v MŠ působila jedna asistentka pedagoga, Nikola Mražíková, 
která od 1.1.2018 přešla na nově zřízenou pozici školního asistenta (do 31.8.2019).  Jako asistentka 
pedagoga nastoupila od 1.1.2018 Tereza Fialová. Od 1.9.2017 bylo vytvořeno nové pracovní místo 
učitelky MŠ (inspirováno novelou RVP pro předškolní vzdělávání), rozpočet školy umožňuje 
úvazek 0,65 – Veronika Ulrichová.  Na MD je Zdeňka Pešlová, dosud vedoucí učitelka. 

Personální změny v ZŠ:
V průběhu školního roku nastoupily nové asistentky pedagoga – Slávka Brabcová 

(1.9.2017), Denisa Kajerová (1.12.2017), Eva Kačírková (1.1.2018) a Lenka Prokůpková (1.2.2018) 
Odešli v     průběhu školního roku:   
Učitelka Michaela Šulcová – 31.12.2017, podala výpověď.
Učitelka Růžena Heřmánková – 28..2. 2018, dohodou na žádost zaměstnance.
Zástupkyně ředitele Jana Klímová – 31.12.2017, jejímu požadavku na přechod na pozici 

učitelky a přidělení předmětů podle vystudované aprobace bylo vyhověno.
Asistentka pedagoga Jana Černíková – 31.12.2017, podala výpověď.
Odešli po skončení školního roku:
Učitel Tomáš Michal  – 31.7.2018, podal výpověď.
Učitelka Barbora Malá – 31.7.2018, podala výpověď.
Asistentka pedagoga Slávka Brabcová – 31.8.2018, uplynutím sjednané doby, na žádost 

zaměstnance.
Asistentka pedagoga Eva Kačírková – 30.6.2018, uplynutím sjednané doby, konec platnosti 

Doporučení podpůrného opatření.
Učitelka Marie Havlíková, uplynutím sjednané doby (0,23 úvazku – zástup za M. Šulcovou 

1.1. – 30.6.2018)
Učitelka Hana Kaboňová, uplynutím sjednané doby (0,23 úvazku – zástup za R. 

Heřmánkovou 1.3. – 30.6.2018)
Další neobsazené úvazky byly po odchodu výše uvedených učitelů dále zajištěny navýšením 

dosud částečného úvazku Markéty Šeligové na plný, navýšením přímé ped. práce Jany Klímové 
souvisejícím se změnou prac. pozice  a „nadúvazky“ některých učitelů. Od 1.1.do 31.7. 2018 
zůstala neobsazena pozice zástupce ředitele školy. 

1.2.2018 využil zřizovatel možnost po skončení funkčního období nepotvrdit Jiří Šímu ve 
funkci ředitele a vyhlásil konkurz na místo ředitele školy. Do něj se dosavadní ředitel nepřihlásil. 
Na návrh konkurzní komise byla od 1.8.2018 jmenována do funkce ředitelky Eva Dlouhá.

Učitel Ivo Černý (0,27 úvazku – zástup za R. Heřmánkovou 1.3. – 30.6.2018) nastupuje od 
1.9.2018 na plný úvazek. Pro následující školní rok byly v průběhu června 2018 na další uvolněná 
učitelská místa zajištěny pedagožky Markéta Špaková a Monika Košařová. 
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Na MD:  zůstává učitelka 1. stupně Petra Houdková.
   

 4. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu k     29.6.2018  
 
 Ročník          Počet žáků/dívek           Prospělo s vyzn.         Prospělo          Neprospělo
 1. 23/8 21 1 1
 2.  25/11 17 7 1
 3. 19/10              13 6 0
 4. 20/11 13 7 0
 5. 24/12 18              6 0
 6. 20/11 11 9                        0
 7. 17/6   7                           7 3
 8. 20/11   6                          14 0
 9.   20/9   6             14 0                  
 1. - 9.            188/89 112                 71 5

Druhý a třetí stupeň z chování: v tomto školním roce: 3,7 %
                                                   v předchozím školním roce: 6,8 %
Důtka třídního učitele:   5,9 % , vloni 17,8 %
Důtka ředitele školy:  3,2 %, vloni 11 %
Celkový počet neomluvených hodin - v tomto školním roce: 251 ( dva žáci „na útěku“ z dětského 
domova)
                                                           - v předchozím školním roce: 371

 5. Zápis do 1. ročníku se uskutečnil 10. 4. 2018
 
účast: 23 dětí (2 děti se přihlásily dodatečně – přistěhování)
nástup do ZŠ: 20
odklad ŠD: 5, důvod: nepřipravenost na školní práci 
před nástupem do ZŠ se odstěhovali: 0

6. Zápis do MŠ na školní rok 2018-2019 se konal 2, a 3. 5. 2018

V MŠ bude od září 2018 56 dětí, nikdo nebyl odmítnutý. 
 
7. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku - umístění
 
počet: 20 v 9. ročníku, 2 v 7.ročníku, 6 v 8. ročníku.
nepokračuje ve studiu: 0
přechod na šestileté gymnázium: 2
přechod na osmileté gymnázium: 0

  8. Soutěže a olympiády garantované MŠMT
 
Dějepisná olympiáda – školní kolo
Konverzační soutěž v angličtině – školní kolo 6. – 9. třída, účast v okresním kole v ČK
Olympiáda z českého jazyka – školní kolo, účast v okresním a krajském kole v ČK
Zeměpisná olympiáda – školní kolo, účast v okresním a krajském kole v ČK
Matematická olympiáda – školní kolo, umístění v okresním kole v ČK 
Pythagoriáda – školní kolo 
Dopravní soutěž mladých cyklistů - školní kolo
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Další soutěže

McDonaldś cup (kopaná) – školní kolo 1. - 5 třída a účast v okresním kole
Eurorebus – internetová soutěž, umístění v krajském kole v ČB, účast v celostátním kole v Praze
Rybářská olympiáda – školní kolo
Hlídky mladých zdravotníků – umístění v okresním kole v ČK, účast v krajském kole
Soutěž s obručí – 1. – 3. třída
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – okresní kolo v Kaplici
Přírodovědná soutěž (Waldjugendspiele) – Pasov, 3. třída
Atletická olympiáda- 1. stupeň
Atletická olympiáda- účast v okresním kole – 1. i 2. stupeň
YPEF – mezinárodní přírodovědná soutěž v Horní Plané, organizovaná VLS
Přespolní běh na Dobré Vodě – 1. – 3. třída
Adrenalin na Lipně – soutěž družstev pořádaná Dětským domovem v HP
Závod dračích lodí na Lipně – 6. třída

9. Kroužky

Ve školním roce 2017/2018 pracovaly v naší škole tři kroužky – zájmové útvary v rámci školní 
družiny. Sportovní kroužek s paní uč. H. Bürgerovou. Externistky vedly kroužek odbíjené (paní 
Veronika Fialová). Výpravy turistického kroužku organizovala paní uč. H. Bürgerová.

Škola poskytovala prostory dalším aktivitám zájmového vzdělávání – kroužky – Zdravotnicko – 
hasičský, Věda nás baví a soukromé hudební škole. 

10. Kontroly
 
 a/ provedené státní správou: žádné
     
 b/ provedené zřizovatelem: 29.9.2017 – Prověrka účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Horní 
Planá za rok 2016 provedená auditorskou firmou PLAN CONTROL. Závěr:  Zjištěné nedostatky hodnotí 
jako „nevýznamné případy, které nemají vliv na účetní závěrku.“ 

 c/ jiné: žádné  

 
 d/ provedené ČŠI: žádné

11. Stížnosti
Žádná stížnost nebyla přednesena.

12. Vzdělávání pedagogů (DVPP)

Přehled o prostředcích vynaložených na DVPP v     roce 2017   

Název                                      Náklady:                           Účastníci:                                        Organiz.:

Bringing creative 
teaching into the 
classroom

200,-Kč T. Michal Megabooks.cz
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Úspěch pro každého 
žáka

590,-Kč J.Šíma SkaV, z.s 
Kladno

Elektronický kurz 
výtvarné recyklace, 
ekointeliér, rady 
inspirace radosti

650,-Kč Komžáková P.  Jitka Horová, 
Ostrov

Manažérské vzdělání 
pro vedení škol

7.200,-Kč J. Šíma, J. Klímová OS TOS, 

Březnice

Angličtina pro 2. 
stupeň ZŠ – IV.

- T. Michal Oxford 
University Press 
Č. Budějovice

Historická dílna: 
Dějiny hravě

- T. Michal Ústav pro 
studium 
totalitních 
režimů Praha

Historická dílna: 1968 - T. Michal Ústav pro 
studium 
totalitních 
režimů Praha

Formativní hodnocení 
v práci učitele

2.400,-Kč J. Šíma, J. Klímová Kritické myšlení 
z.s.

Hudební dílna 500,- R. Preňková Mgr. J. Janeček-
Tandem

Konference O 
vzdělání-Prachatice

0,- J.Klímová MAS, Rozkvět

Prvouka činnostně ve 
2. ročníku

1.120,-Kč L. Jandová, J. Smetanová Tvořivá škola , 
z.s. ,Brno

Jak mít v pořádku 
dokumentaci ZŠ a SŠ 
z hlediska požadavků 
právních předpisů aneb 
postupy , požadavky a 
zaměření ČŠI

890,-Kč J. Šíma Centrum přátel 
aktivního učení 
o.p.s.

Festival pedagogické 
inspirace

0,- J. Šíma, H. Škáchová, M. Šeligová Pomáháme 
školám 
k úspěchu; ZŠ 
Kunratice

Aktuální změny 
v právních předpisech

1.290,- J. Šíma Ing. Kristýna 
Nešporová, 
Olomouc

Celkem: 14.840,- Kč

Přehled o prostředcích vynaložených na DVPP v prvním pololetí 2018

Název                                      Náklady:                           Účastníci:                                        Organiz.:

Jak vyzrát na čtenářskou 
gramotnost ve 4.-5. 
ročníku

1.850,- M. Šeligová Descartes, s.r.o.

Hudební dílna 1.000,- N. Mražíková, R. Preňková
Mgr. J. Jenček,
Tandem, 
H.Králové

Celkem: 2.850,- Kč
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13. Základní údaje o hospodaření

Rozpočet daný JK - KÚ Č. Budějovice na rok 2017 a jeho čerpání
                      Rozpočet k 15.3.2017    k 7.12.2017                        Čerpání 
NIV:                            11.876.021,-                  13.167.236,-                     13.167.236,-
MPPlaty:                     8.527.812,-                      9.201.572,-                      9.201.572,-
OPPP                320.000,-  320.000,-
Odvody:                       2.914.756,-                     3.237.335,-                       3.140.765,-                         
FKSP:      171.456,-          184.032,-    184.533,80,-
ONIV:                             216.997,-                        224.297,-                          320,867,56,-

Rozvojové programy MŠMT
Zvýšení platů prac.reg.školství UZ33052 258.299,-        258.299,-
Zvýšení platů prac.reg.školství UZ33073             105.917,-          79.032,-
Financování asistentů pedagoga pro děti se zdravotním postižením a děti soc. znevýhodněné

362.288,-        362.288,-

Projekty OP VVV
ZŠ a MŠ Horní Planá – Šablona 2017, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007363

901.914,-  3.000,-

Čerpání ONIV z dotace KÚ:
 501/0316 MŠ učební pomůcky 2.451,-
 501/0318 učebnice + PS ZŠ 76.597,-
 501/0319 učební pomůcky I. st. 3.859,-
501/0320 učební pomůcky II.st. 5.848,-
 501/0321 školní potřeby I.-II. 1.109,-
501/0323 učitelská knihovna    550,-
501/0324 žákovská knihovna 1.249,-
501/0325 učební pomůcky zdarma 4.600,-
512/0301 cestovné 29.799,-
521/0302 pracovní neschopnost 25.118,-
 525/0301 zákonné pojištění zam. 39.080,95,-
 527/0301 DVPP 14.840,-
527/0303 preventivní lék. prohl. 5.399,-
 527/0304 OOPP 18.043,25,-
 527/0310 provoz ŠJ 87.499,-
558/0301 náklady z DDHM  4.323,-
------------------------------------------------------------------------------
 C e l k e m :                                                              320.365,20,- Kč

Čerpání prostředků přidělených rozpočtem MěÚ Horní Planá na rok 2017

viz. Viz. Plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Horní Planá 2017

Hospodářský výsledek roku 2017                               
 Hlavní činnost Doplňková činnost
 Náklady celkem 17.674.631,35 114.305,87
 Výnosy celkem 18.109.017,02 139.438,00                        
 Hospodářský výsledek                                               + 434,385,67            + 25.132,13

17



Celkový hospodářský výsledek za rok 2017 byl kladný ve výši  459.517,80 Kč a byl schválen příděl do 
rezervního fondu dna 14.2.2018 Radou města Horní Planá – bod 860, zápis ze 132. Schůze Rady 
města.  Dne 30.5.2018 byla Radou města schválená účetní uzávěrka pro rok 2017-bod 943, zápis ze 
139. schůze Rady města.
 

Stav fondů k 1.1.2017 k 31.12.2017
Jmění (hodnota majetku k odepisování) 752.786,40  628.647,95
Fond reprodukce majetku: 213.963,36  338.101.81
Fond odměn: 0 0
Rezervní fond z HV: 113.135,28 47.356,90
Rezervní fond z ost. titulů 255.642,69 788.748,06 (převod projektu)
FKSP: 297,163,13 403.106,49

14. Závěr

MŠ 
V dalším období se zaměříme:
-    na spolupráci s rodinou
-     konzultace s učitelkou 1. třídy ZŠ – zkvalitnění přípravy dětí na školní docházku ve všech vzdělávacích 

oblastech.
- na zmírňování  přetrvávajících problémů v oblasti jazykových dovedností 
- na úzkou spolupráci s SPC Č. Budějovice a PPP Č. Krumlov 
- umožnění výuky plavání předškolním dětem
- spolupráci s Domovem důchodců Horní Planá a vytváření pěkného vztahu k seniorům 
- pokračování v prezentace práce školy na veřejnosti
- spolupráci s učiteli ze ZŠ jak 1.stupně, tak se žáky 9.tříd
- spolupráci s VLS a společnou organizaci besed a aktivity pro děti

ZŠ
Přes odchod několika pedagogů se podařilo zajistit kvalitní výuku. Byly získány nové asistentky 
pedagoga pro poskytování podpůrných opatření doporučených PPP.
Byla zahájena realizace projektu „Šablona 2017“ s celkovou dotací MŠMT přes 900.000 Kč.
  

Přílohy: 1. Plnění rozpočtu ZŠ a MŠ HORNÍ PLANÁ 2017

    

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána:

Pedagogickou radou dne: 

Školskou radou dne: 

Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka školy:
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