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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, 12. 12. 2019 se konaly volby členů školské rady na nové funkční období 

2020/2022. 

 

Naplněnost školy: 

 

 k 30. 9. 2016 k 30. 9. 2017 k 30. 9. 2018 k 30. 9. 2019 

Počet žáků                                                     177 184 188 193 

Počet tříd 9 9 9 9 

Průměrný počet žáků 

ve třídě 
19,66 20,44 20,88 21,44 

Průměrný počet 

žáků v ročníku                                
19,66 20,44 20,88 21,44 

Průměrný počet žáků 

na učitele         
12,64 14,15 13,83 14,46 

Průměrný počet 

hodin týdně ve třídě      
26.66 26.66 26,66 26,66 

 

 

Naplněnost tříd ZŠ:  

            k 30. 9.2016        k 30. 9. 2017            k 30. 9. 2018         k 30. 9. 2019            

 
1.  25 23 20 18 

2. 17 23 24 18 

3. 18 18 24 24 

4. 23 19 21 23 

5. 16 22 20 20 

6. 14 22 30 25 

7. 17 18 21 31 

8. 20 19 15 21 

9.  27 20 13 13 

Celkem:                       177 184 188 193 

 
Součástí školy je ŠD: 
 

 k 30. 9. 2016 k 30. 9. 2017 k 30. 9. 2018 k 30. 9. 2019 

zapsáno 48 52 48 30 

průměrná 

docházka ve 

školním roce 

84% 85% 87% 87% 

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 

  

Poplatek 50,- Kč měsíčně vybírá vychovatelka a odvádí hospodářce školy. 
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Základní školu navštěvovalo na konci školního roku 18 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 třídy a práci učitelů jsou časté příchody dětí v průběhu školního roku – 6 

z dětského domova. 

Z Nové Pece k nám dochází většina tamních dětí, které někdy přicházejí i do tříd prvního stupně. Z 

Hořic k nám přicházejí žáci spíše výjimečně. O žáky z Černé v Pošumaví je potřeba stále usilovat. 

191 žáků bylo české, 2 žáci vietnamské národnosti. 

  
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. 

 

Budova školy v Komenského ulici 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 je vybavena patnácti starými PC (OS 

XP) s výukovými programy k výuce angličtiny, českého jazyka a matematiky a je bez připojení na internet. 

Jeden den v týdnu odpoledne využívala dvě učebny soukromá hudební škola. 

Pro výuku tělesné výchovy a dlouhé přestávky se v Komenského ulici nabízí zrekonstruované hřiště u 

školy.   

           Budova školy v Jiráskově ulici má 13 učeben, z toho 6 sloužilo jako kmenové pro 4. -9. ročník.  

12 učeben je  vybaveno 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 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 tělesnou výchovu do rozvrhu jen v 

dvouhodinových blocích. 

Vybavení školy nábytkem, pomůckami a učebnicemi je postačující.  

  

Školní jídelna ZŠ v Jiráskově ulici je právní součástí školy, vaří i pro cizí strávníky. V tomto školním 

roce proběhly opět každoroční aktualizace PC programu Vis Plzeň, který slouží k evidenci strávníků, 

objednávání obědů a plateb za obědy. Cena obědů, navýšená v loňském školním roce o 3,- Kč 

(z původních 62,- Kč na 65,- Kč), zůstává. Na začátku května proběhla preventivní prohlídka 

spotřebičů. Některé jsou již starší a dosluhují a bude potřeba je postupně nahrazovat novými. (např. 

lednice, varné kotle, bojler…). V červnu proběhla kontrola plynových rozvodů a spotřebičů. 1. 12 

nastoupil nový vedoucí školní jídelny. Ke kompletní plánované přestavbě bloku (jaro 2021), jejíž 

součástí je i ŠJ, byl již schválen projekt.  
  

BOZP, PO a GDPR 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 

a GDPR s firmou J. K. ADVISORY SERVICE s.r.o.  

 

Údaje o mateřské škole:          k 30.9.2016      k 30.9.2017      k 30.9.2018    k 30.9.2019    

počet zapsaných dětí                             56  55          56                     56 

z toho omezená docházka     0  0           0                       0 

počet tříd       2  2           2                       2 

počet dětí 1. tř. (od 3 do 4 let     0  0           0                       0 

počet dětí 2. tř. (od 3-4 do 5 let)                28  27           28                   28 

počet dětí 3. tř. (od 5 do 6 let)                   28  28           28                   28 

odklad povinné školní docházky o 1 rok     8  6           7                      3 

počet učitelek                  3,24  3,89           4,06                4,06   

počet dětí na uč.                17,28            14,14          13,79              12,99 

integrace        3    -            2                      3 

podpůrná opatření 2. a vyššího stupně -  4            2                      3 

děti žijící v dětském domově      3  3           5                      7 

nástup do 1. tř. ZŠ                 20  22          14                   16       
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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, Olšiny, Hůrky, Nové Pece, Želnavy a Slunečné. MŠ 

navštěvují i děti z DD Horní Planá. 

Děti z dětského domova měly velmi dobře osvojeny pracovní, samoobslužné 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.  

56 dětí bylo české národnosti. 

Dařilo se nám zajistit, aby MŠ navštěvovaly všechny předškolní děti ze spádového obvodu. 

 

Materiální zajištění MŠ: 
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. 

V letošním roce z důvodů vyhlášení nouzového stavu, byl plavecký výcvik (plánovaný na květen 2020) zrušen.  

 Z rozpočtu školy byla pořízena řada věcí a zařízení: 

- pracovní sešity pro předškoláky 

- pomůcky pro výtvarné a pracovní činnost 

 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. 

 

Environmentální zahrada v MŠ  

Environmentální zahrada, která se začala budovat na jaře 2019, vylepšila celkový vzhled MŠ a navázala na 

další společné akce a spolupráci s VLS H. Planá, Dětským Domovem H. Planá a MěÚ Horní Planá. Nedílnou 

součástí tohoto lesního hřiště jsou prvky z přírodního materiálu. Děti mohou po celý rok pozorovat změny 

v přírodě, samostatně pod vedením třídních učitelek si mohou vytvořit vlastní zahrádku s bylinkami a podobně. 

Zde získají zkušenosti a poznatky o práci dospělých.  

 

 

 

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 a pomoci.  

Velkým přínosem bylo působení asistentek pedagoga a školní asistentky, které se zaměřily na 

specifické výchovné a vzdělávací potřeby dětí.  
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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 školy, na 

odloučení od rodiny a citlivé začlenění do kolektivu dětí s uplatněním metod, postupů a forem výchovně 

vzdělávací práce, odpovídající jejich věku. Během školního roku si osvojily základní pravidla společenského 

chování, chování ve skupině, hygienické návyky, samoobslužné 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 3 děti s poruchou 

ADHD. Ve spolupráci se SPC v Českých Budějovicích a s PPP Český Krumlov byly děti s SVP  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.   

Od doby vyhlášení nouzového stavu, byly všechny akce pořádané MŠ zrušeny.  

 

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. Od 1. 9. 2019 platí dodatek č. 4, který upravuje učební plán 2. stupně. 
 

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 jiných školách). V 7., 8. a 9. ročníku bylo vyučováno němčině jako druhému cizímu jazyku.  
 

Aprobovanost výuky byla k 30. 9. 2019  79 %. 
 

Výchovná poradkyně zajišťovala rozmisťovací řízení, koordinovala spolupráci s PPP a OSPOD, evidovala 

poskytování podpůrných opatření, sledovala žáky se SVP a problémové žáky. Jako koordinátorka sociální 

prevence zároveň zpracovala preventivní program školy. 

Oblastí BESIP byla pověřena vyučující tělesné výchovy. Třídní učitelka vedla dopravní kurz žáků 4. ročníku. 

Proběhlo školní kolo dopravní soutěže cyklistů. 

 

 

 



 6 

 

 

Děti a žáci s potřebou podpůrných opatření 2. – 5. stupně k 30. 9. 2019: 

 

MŠ 
tělesně postižení:   0 

pro poruchu chování:   3 

s vadami řeči:    0 

s více vadami:                                    0 

s vývojovými poruchami učení: 0 

s mentálním postižením:  0                 

c e l k e m:    3 

 

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:    4 

s vadami sluchu:                                0 

s vadami řeči:               1 

s více vadami:    0 

s vývojovými poruchami učení:       22 

s mentálním postižením:                    0 

c e l k e m:                               27 

 

Individuální vzdělávací plány: celkem 14 žáků (k 30. 6. 2020) 

                        1. třída – 1 žák se středně závažnými poruchami chování 

             3. třída – 4 žáci se středně závažnými poruchami učení 

                        4. třída – 2 žáci se středně závažnými poruchami učení, 1 žák se závažnými    

    vývojovými poruchami učení 

                        5. třída – 1 žák se závažnými vývojovými poruchami učení 

                        6. třída – 1 žák s mírnými vývojovými poruchami učení, 1 žák se středně   

    závažnými poruchami učení s mírnými vadami řeči 

7. třída – 1 žák s mírnými vývojovými poruchami učení, 1 žák se středně závažnými  

               poruchami učení 

                        8. třída – 1 žák se středně závažnými poruchami učení a mírnými poruchami chování 

 
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. 
   

Dělené hodiny: 

 

Školní rok Předmět Ročník Počet hodin 

2018/2019 Anglický 

jazyk 

6 4 

 Informatika 6. 1 

 Pracovní 

činnosti 

6. 1 
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 Pracovní 

činnosti 

     7. 1 

 Celkem  7 

2019/2020 Anglický 

jazyk 

6. 4 

 Pracovní 

činnosti 

6. 1 

 Český jazyk 7. 4 

 Anglický 

jazyk 

7. 4 

 Německý 

jazyk 

7. 2 

 Informatika 7. 1 

 Fyzika 7. 2 

 Přírodopis 7. 1 

 Přírodovědná 

praktika 

7. 1 

 Pracovní 

činnosti 

7. 1 

 Matematika 7. 4 

 Výchova ke 

zdraví 

7. 1 

 Celkem  26 

 
 
Uskutečněné akce jako doplněk vzdělávání: 

 

MŠ 
 

divadelní představení a další akce, které zajistila MŠ: 

 Pohádka „O Koblížkovi“ – pro všechny děti. 

 Jablíčkové mlsání – obě třídy 

 Lesní pedagogika ,,Ježkův podzim“ (návštěva a povídání s p. R. Heřmánkovou) 

 Pojízdná laboratoř (projekt map II) – ZEMĚ, VODA, VZDUCH 

 Červený den (oblečení, hraní, povídání o červené barvě) 

 Pohádka - divadlo Zvoneček ,,Vánoční pohádka“ – všechny děti 

 Pohádka divadlo Pohoda  ,,Jak zima zaspala“ – všechny děti 

 Mikulášská nadílka 

 Pečení cukroví (seznámení děti s tradicemi Vánoc) – všechny děti 

 Poznáváme stopy zvěře (návštěva pracovnice z VLS                                                              

Maškarní karneval (soutěživé dopoledne v maskách) 

Bílý den (oblečení, povídání a hraní s bílou barvou)                                                                  

Divadlo Zvoneček ,, Muzikantská pohádka“ 

Březen – týden s knihou 

Karneval v MŠ 

Bílý den v MŠ – všechny děti 

Podzimní focení - Dobrá Voda – všechny děti 

Vánoční focení – všechny děti 

Čertovský den v MŠ – všechny děti 
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 Krmení lesní zvěře na Dobré Vodě – obě třídy 

 Celodenní výlet k hasičům Č. Budějovice – celá MŠ 

 Výukový program ZÁCHRANÁŘ – 2. třída 

  

divadelní představení a akce, pořádané jinde: 

KIC – divadlo „O Všudybylovi“ 

 

akce pro rodiče s dětmi pořádané MŠ:  
Zamykání zahrady (společný úklid a posezení) 

Čertovské dovádění (odpolední hry, posezení a návštěva Mikuláše) 

Vánoční dílna  

Únor 2019 – Zahájení programu NANEČISTO 

 Zápis předškoláků do ZŠ 

 Velikonoční dílna (tvoření velikonoční výzdoby s rodiči) 

 Zápis dětí do MŠ 

 Besídka ke dni matek (děti si pro své maminky připravily krátký program) 

 Zahradní slavnost (pokud to umožní nařízení vlády) 
 

vystoupení dětí pro veřejnost: 
Vítání nových občánků Horní Plané s vystoupením dětí MŠ 

Svatý Martin v domku A Stiftera – Dobrá Voda – všechny děti 

Rozsvícení vánoční stromku (náměstí) – všechny děti 

Domov důchodců (čerti a senioři) 2. třída 

Čertovské dovádění návštěva Domov důchodců a Pečovatelského domu – všechny děti 

Vystoupení k MDŽ v Pečovatelském domě. 

 

schůzky s rodiči: 

Zahajovací schůzka obou tříd MŠ 

Schůzka s rodiči předškolních dětí před zápisem do 1. ročníků ZŠ, účast učitelky ZŠ H. Planá, 

výchovné poradkyně, speciálního pedagoga PPP Č. Krumlov 

 

společné akce s dětmi a učitelkami ze ZŠ Horní Planá:  
Návštěva ZŠ předškoláci - strávené dopoledne v tělocvičně 

 

Projekty v MŠ 

Hrajeme si za vrátky, cvičíme se zvířátky – Sokol 

Pokusohraní – Země, Voda, Vzduch 

 

      ZŠ 
   

Výlety 

 

Vzhledem k uzavření školy od 11. 3. 2020 nemohly být realizovány žádné výlety. 

 
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 – Regionální muzeum v Českém Krumlově, truhlárna Horní Planá, MěÚ v Horní Plané 

5. třída – Renesanční Český Krumlov, planetárium v Českých Budějovicích 

6. třída – Prokešova zahrada v Českém Krumlově  

7. třída – - 
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8. třída – Regionální muzeum v Českém Krumlově, Den řemesel v Českém Krumlově, 

               Ateliér Seidel v Českém Krumlově 

9. třída – Úřad práce v Českém Krumlově, výstava Vzdělání a řemeslo České Budějovice, 

               Den řemesel v Českém Krumlově 
 

 

Projekty 

 

Chráníme přírodu – 6. + 7. třída  

Čte celá škola – celoškolní, čtenářská gramotnost 

Atletika pro děti do škol – celoškolní, celoroční (pořádal Český atletický svaz) 

Škola Nanečisto – jarní setkávání předškoláků, rodičů a budoucí třídní učitelky 1. třídy 

Spolupráce s Domovem důchodců v Horní Plané – celoroční projekt 8. třídy 

Maraton – celoškolní, štafetový běh 

Mosty – 6. třída, adaptační pobyt 

Lesní pedagogika – celoroční projekt v 1. – 3. třídě (spolupráce s VLS) 

Abeceda – 9. třída - literatura, poetismus 

Hádanka – 9. třída - literatura 

Nonsens – 6. třída - literatura 

Princezna na vdávání – 6. třída literatura 

Vánoční dílny aneb Pomozte nám ozdobit náš stromek - celoškolní 

Česká republika – 3. třída 

Včela medonosná – 4. třída 

Ptačí svět – 4. + 5. třída 

Voda – 8. třída 

REMOBIL -  recyklace – celoškolní 

Lidské tělo -2. třída 

První pomoc – 8. třída 

 

Besedy 

 

Náboráři ze středních škol a učilišť 

Kyberšikana – 6. třída, preventivní programy neziskové organizace Portus Prachatice  

Člověk v tísni – 6. - 9. třída, beseda s pracovníky neziskové organizace Člověk v tísni  

Nicolas Winton – 8. + 9. třída, zhlédnutí filmu a beseda 

Osobní bezpečí  - 1. – 3. třída, beseda s policistou 

 

Návštěvy kulturních akcí  

Divadelní představeni v KIC Horní Planá   - O Všudybylovi 1. – 3. třída 

 
 

Další akce ZŠ 

 
Mosty – dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 6. třídy v Nové Peci 

Adventní jarmark ve Stifterově domku – účast a prodej výrobků žáků 

Mikulášská nadílka za účasti žáků 9. ročníku 

Rozsvícení vánočního stromu – vystoupení 1. – 3. třída 

Adventní dílny – celoškolní, výtvarné dílny v Rodném domku A. Stiftera  

Chráníme přírodu – výstava v KIC, 6. + 7. třída 

Běh ke stromečku – 1. -3. třída 

Závody v bobování – 1. – 3. třída 

Plavecký výcvik ve Volarech - 2. a 3. třída  

Přespolní běh – celoškolní 
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Rodilí mluvčí ve škole – 6. + 9. třída 

Lyžařský výcvik ve Frymburku – 7. třída 

Předškoláci na návštěvě v 1. třídě 

Turnaj ve stolním tenise – 4. – 9. třída 

Atletická olympiáda – 1. – 3. třída 

Lesní pedagogika- 1. – 3. třída, spolupráce s VLS 

Roztančíme celou školu – street dance – celoškolní 

 

Akce zrušené kvůli uzavření škol 

 

Jeden svět - účast na projekci filmů v rámci filmového festivalu v Českém Krumlově 8. + 9. třída 

Děti a válka – vlak do pekla - beseda se Stanislavem Motlem – 8. + 9. třída 

Naše šelmy – vzdělávací program VLS pro 6. třídu 

Naši býložravci - vzdělávací program VLS pro 6. třídu 

O chaloupce z perníku – divadelní představení v KIC – pro 1. – 3. třídu 

Černobyl – beseda s Tomášem Kubešem pro 8. + 9. třídu 

Den Země – celoškolní projekt 

Svět pod lupou – Život ve vodě – vzdělávací program MAS Netolicko pro 6. třídu 

Svět pod lupou – Svět rostlin - vzdělávací program MAS Netolicko pro 7. třídu 

Exkurze do Infocentra JE Temelín pro 8. + 9. třídu 

 

 

Akce ŠD 

 

Pohádkové představení - dětské divadlo "Z bedny" z Karlových Varů 

Týden knihoven – čtenářská soutěž 

Vánoční tvoření v KIC – společná akce s knihovnou 

Jarmark – vyrábění  

Pohádkový karneval -  dětské divadlo "Z bedny" z Karlových Varů 

Živý betlém v Horní Plané  - nácvik a vystoupení dětí 

 

 

Údaje o pracovnících základní školy a školní jídelny 

 

Pracovníci: Ženy: Muži: Celkem 

1.– 9. ročník, třídní uč.  8 1  9 

Netřídní učitelé  4 2  6 

Vedení školy  1 0  1 

Školní družina  1 0  1 

Asistent pedagoga  5 0  5 

Školní asistentka  2 0  2 

Provozní zaměstnanci  2 1  3 

Správní zaměstnanci  2 0  2 

Školní jídelna  2 1  3 

c e l k e m  27 5 32 

 

 

            Údaje o pracovnících mateřské školy a jídelny 
 

Pracovníci: Ženy: Muži: Celkem 

Vedoucí učitelka  1 0  1 

Učitelky  3 0  3 

Asistent pedagoga  2 0  2 



 11 

Školní asistentka  1 0  1 

Provozní zaměstnanci  1 0  1 

Školní jídelna  1 0  1 

c e l k e m   9 0  9 
 

 

 

Počty k 30. 6. 2020: 

 

Počet učitelů ZŠ: 16 (13,36 úvazku)  

Počet učitelek MŠ: 4 (4 úvazky) 

Vychovatelka ŠD: 1 (1 úvazek) 

Asistentky pedagoga ZŠ: 5 (2,64 úvazku)  

Asistentka pedagoga MŠ: 2 (1,14 úvazku) 

Školní asistentka ZŠ – ESF: 1 (0,5 úvazku)  

Školní asistentka ŠD – ESF: 1 (0,2 úvazku)  

Školní asistentka MŠ - ESF: 1 (0,5 úvazku)  

Ostatní pracovníci ZŠ: 5 - školník, 2 uklízečky, ekonomka (4,0 úvazku), 1 mzdová účetní (DPP) 

Ostatní pracovníci MŠ: 1 školnice (0,88 úvazku) 

Školní jídelna ZŠ: 3 – vedoucí (0,5 úvazku), 3 kuchaři (2,5 úvazku), 

Školní jídelna MŠ – 1 (1,13 úvazku) 

Celkem: 41 zaměstnanců (32,35 úvazku, z toho 1,2 úvazku placeno z ESF).  
 

Personální změny v MŠ: 

Od 1. 5. 2020 došlo ke změně na pozici vedoucí učitelky (návrat po mateřské dovolené)  

Od 1. 5. 2020 byl ukončen pracovní poměr dvěma učitelkám z důvodu nadpočetnosti. 

14. 8. 2020 odešla na vlastní žádost do předčasného důchodu vedoucí jídelny a kuchařka.  

Od 24. 8. 2020 nastoupila nová vedoucí jídelny a kuchařka MŠ, která ukončila pracovní poměr na 

vlastní žádost ve zkušební době dne 4. 9. 2020. 

            

 

Personální změny v ZŠ: 

Od 1. 9. 2019 nastoupili 2 noví učitelé a 2 asistentky pedagoga. 

6. 3. 2020 odešla na mateřskou dovolenou jedna vyučující. 

 

    

 4. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu k 30. 6. 2020 
  

 Ročník          Počet žáků/dívek           Prospělo s vyzn.         Prospělo          Neprospělo 

 1.  17/6   14   3  0 

 2.    18/10   12   6  0  

 3.  23/8               13             10              0 

 4.  23/10   18   5  0 

 5.   22/10   12              10  0 

 6.   27/17   15              12                       0 

 7.   32/13                11                          21  0 

 8.   20/11     4                          16  0 

 9.     13/6     2              11  0                   

 1. - 9.             195/91   101                  94  0 

 

 

 

Druhý stupeň z chování: 0 %, vloni 1,61% 

Třetí stupeň z chování: 0, vloni 0 % 

Důtka třídního učitele: 6,15 %, vloni 14,5 % 

Důtka ředitele školy:  4,1 %, vloni 6,9 % 

Celkový počet neomluvených hodin v tomto školním roce: 28: 
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4 – 4 žákyně z dětského domova svévolně opustily školu  

3 – 2 žáci se nedostavili na odpolední vyučování 

11 – 3 žáci zaspali a nedostavili se do školy ani po telefonickém upozornění 

10 - nedoloženo od lékaře (u žáků bylo kvůli vysoké absenci vyžadováno potvrzení od lékaře)                                                   

V předchozím školním roce: 1060 

 

 

 

 

 5. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  

 

datum: 7. 4. 2020  

účast: 20 dětí  

nástup do ZŠ: 17 

odklad ŠD: 3, důvod: nepřipravenost na školní práci  

Do 1. ročníku nenastoupil 1 žák, který přestoupil na ZŠ při Dětském domově v Horní Plané 

 
 
 
6. Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021  

 

datum: 2 – 16. 5. 2020 

účast: 15 

přijato: 15 

nikdo nebyl odmítnutý 

 
 

7. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku  
  

počet: 13 v 9. ročníku, 1 v 8. ročníku. 

nepokračuje ve studiu: 0 

 

přechod na šestileté gymnázium: 0 

přechod na osmileté gymnázium: 0 

 
 

  8. Soutěže a olympiády garantované MŠMT 

  

Dějepisná olympiáda – školní kolo, účast v okresním kole v Českém Krumlově (8.místo) 

Konverzační soutěž v angličtině – školní kolo 6. – 9. třída, účast v okresním kole v ČK  

                                                         (kat. II. A  - 8. - 9. místo,  kat. I. A - 5. místo) 

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo, účast v okresním kole v ČK   

Biologická olympiáda – školní kolo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů - školní kolo 

 

 
Další soutěže 
 

McDonald ‘s cup (kopaná) – školní kolo 1. – 5. třída  

Okresní kolo ve florbalu v Kaplici – výběr 8. + 9. tř. 

YPEF – mezinárodní přírodovědná soutěž v Horní Plané organizovaná VLS – vybraní žáci 

Lidé, kteří sází stromy – výtvarná soutěž SŠ lesnické v Písku, 6. + 7. třída 

Les a rodina – výtvarná soutěž VLS Horní Planá 

Sazka olympijský víceboj 2019/2020 v rámci kampaně Česko sportuje –  

            Stříbrná medaile pro ZŠ a MŠ Horní Planá za aktivní účast v projektu  
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů – zapojeno 165 žáků: 

- diplom splnilo 151 žáků 

- odznak splnilo 113 žáků 

- 16 žáků získalo bronzový odznak 

- 1 žák získal stříbrný odznak 

 

 

Soutěže zrušené kvůli uzavření škol 

 

Hlídky mladých zdravotníků – okresní kolo v Českém Krumlově, vybraní žáci (5. místo) 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – okresní kolo v Kaplici, výběr 4. - 9. třída 

Přírodovědná soutěž (Waldjugendspiele) – Pasov, 3. třída 

Minikopaná – okresní kolo v Kaplici  

YPEF – regionální kolo mezinárodní přírodovědné soutěže v Písku 

Biologická olympiáda – okresní kolo 

McDonald ‘s cup (kopaná) – okresní kolo v Kaplici 1. – 5. třída  

Atletická olympiáda v Kaplici – výběr  

 

 

 

9. Kroužky 

 
Ve školním roce 2019/2020 pracovalo v naší škole 8 kroužků: 

- sportovní hry  

- přírodovědný kroužek  

- badminton  

- turistický  

- cvičení s pompony, roztleskávačky  

- atletika  

- volejbal  

- malý kuchař  

 

Škola poskytovala prostory dalším aktivitám zájmového vzdělávání: 

- zdravotnicko – hasičský kroužek 

- Věda nás baví  

- soukromá hudební škola  

     -     myslivecký kroužek 

 

 

10. Kontroly 
  

 a/ provedené státní správou:    
30. 7. 2020 Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 126 odst. 2 zákona o 

zaměstnanosti, se zaměřením zejména na povinnosti při zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

– Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Závěr: „Kontrolovaná osoba 

nepostupovala v souladu se zákonem při způsobu výpočtu plnění povinného podílu, který stanoví 

ministerstvo prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 518/2004 Sb.), když opomenula uvést 

náhradní plnění odběrem výrobků do plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. b), čímž jí vznikla 

chybná vypočtená výše odvodu, čímž porušila ustanovení § 81 odst. 6 zákona o zaměstnanosti.“ 

Pokuta nebyla udělena. 

   

b/ provedené zřizovatelem: 20. 12. 2019 – Prověrka účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy 

Horní Planá za rok 2018 provedená auditorskou firmou PLAN CONTROL. Závěr:  Zjištěné 

nedostatky hodnotí jako „nevýznamné případy, které nemají vliv na účetní závěrku.“  
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c/ jiné: 17. 4. 2020 Kontrola stavu BOZP – Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. 

Závěr: Udržované budovy Základní školy a Mateřské školy - v době kontroly bez viditelných závad. 

  

d/ provedené ČŠI: žádné 
 

11. Stížnosti 
Žádná stížnost nebyla přednesena. 

 

 

12. Vzdělávání pedagogů (DVPP) 

 

Přehled o prostředcích vynaložených na DVPP v období 1. 9. – 31. 12. 2019 
 

          Název                                    Náklady                           Účastníci                                   Organizátor 

Efektivní zpětná vazba – nástroj 

rozvoje pedagogů 

- zástupkyně ředitelky ZVAS České Budějovice 

Bezpečné používání 

chemických látek a směsí 

v chemické výuce 

1669,- vyučující Ch DEKRA CZ a.s. 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení - kurz 

- třídní učitelky 9. a 5. třídy 

 

 MAS Blanský les Netolicko o.p.s. 

Ředitel školy a finanční kontrola 1840,- ředitelka a ekonomka školy Jintes CB s.r.o. 

Matematika a zeměpis, dějepis, 

přírodopis 

- vyučující M NIDV 

Praktická mykologie – jak 

vzbudit zájem o houby 

1660,- vyučující Př Descartes Agency, v.o.s. 

Odměňování zaměstnanců škol 1200,- ředitelka školy Vzdělávací centrum ČR s.r.o. 

Pracovní právo ve školství 1490,- ředitelka školy PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 

Aktuální změny v oblasti 

školské legislativy 

- zástupkyně ředitelky ZVAS České Budějovice 

Presto – práce se třídou - zástupkyně ředitelky, třídní 

učitelky 1. stupně, 

výchovná poradkyně, 

asistentka pedagoga ve 4. 

třídě  

MAS Blanský les Netolicko o.p.s. 

Celkem:    7859,-  

 

Přehled o prostředcích vynaložených na DVPP v období 1. 1. – 30. 6. 2020 

      Název                                         Náklady:                           Účastníci                                     Organizátor 

Školní systemické konstelace- 

jak nevyhořet 
16 000,- celý pedagogický sbor Tvořivá škola, z.s. 

Ochrana přírody z hlediska 

výchovy a vzdělávání 
1660,- vyučující Př 

 

Descartes Agency, v.o.s. 

Evoluční biologie lidí 1660,- vyučující Př 

 

Descartes Agency, v.o.s. 
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Znečištění planety 1660,- vyučující Př 

 

Descartes Agency, v.o.s. 

Neklidné dítě 1390,- vychovatelka ŠD Zřetel, s.r.o. 

Celkem:      22370,- 

 

13. Základní údaje o hospodaření 
 

Rozpočet daný JK - KÚ Č. Budějovice na rok 2019 a jeho čerpání (UZ 33353) 

Rozpočet k:    14. 3. 2019    21. 11. 2019       Čerpání  

NIV:   16 804 415,00  17 157 044,00  17 157 044,00 

MPP platy:  12 181 179,00  12 232 450,00  12 232 450,00 

OON:        0,00       210 000,00       210 000,00 

Odvody:    4 141 601,00    4 230 433,00    4 178 525,26                               

FKSP:        243 624,00       244 650,00       245 284,68 

ONIV:        238 011,00       239 511,00       290 784,06 

 

Rozvojové programy MŠMT 
 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (UZ 33070)  

     63 863,80        63 863,80 

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti se zohledněním provozu mateřských škol 

(UZ 33074)             47 047,00        47 047,00 

 

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti se zohledněním provozu mateřských škol 

(UZ 33074) - 2. etapa      29 511,00       29 511,00 

 

Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního 

školství (UZ 33077)     144 894,00      144 894,00 

 

 

Projekt OP PMP (UZ 13014) 

Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji  

č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000033                 25 552,80          4 734,00 

 

Projekty OP VVV (UZ 33063) 

ZŠ a MŠ Horní Planá – Šablony II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015050 

         901 914,00      478 678,57   

 

Projekty OP VVV PO3 (UZ 33063) 

ZŠ a MŠ Horní Planá – Šablony II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015050 

 1 393 936,00             609 333,01 

          

Čerpání ONIV z dotace KÚ: 

501/0316 Učební pomůcky MŠ      3 994,00 

501/0318 Učebnice + PS ZŠ    95 401,11 

501/0324 Žákovská knihovna         651,00 

501/0325 Učební pomůcky zdarma 1. Třída    3 000,00 

501/0333 Kompenzační pomůcky pro žáky    1 500,00 

518/0302 DVPP školení       1 840,00 
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518/0320 Kurz plavání     16 008,00 

521/0321 Pracovní neschopnost    31 762,00 

525/0301 Zákonné pojištění zaměstnanců  47 875,19 

527/0301 DVPP pedagogů    18 860,60    

527/0303 Preventivní lékařské prohlídky    4 000,00 

527/0306 Provoz ŠJ     24 795,16 

558/0302 Náklady z drobného majetku   41 097,00 

------------------------------------------------------------------------------ 

 C e l k e m:                290 784,06 Kč 

 

 
Čerpání prostředků přidělených rozpočtem Města Horní Planá na rok 2019 

 
viz. Rozpočet 2019 Město Horní Planá 
 
 

Hospodářský výsledek roku 2019                              

        Hlavní činnost  Doplňková činnost 

 Náklady celkem     21 755 466,28  102 031,49 

 Výnosy celkem     22 380 559,37  104 486,00                         

 Hospodářský výsledek                                                +625 093,09    +2 454,51 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2019 byl kladný ve výši 627 547,60 Kč.  

Dne 1. 4. 2020 Rada Města Horní Planá na své 63. schůzi v bodě 10. schválila rozdělení 

hospodářského výsledku ve výši 200 000 Kč do fondu reprodukce majetku a fondu investic ZŠ a MŠ 

Horní Planá a částku 427 547,60 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Horní Planá. 

Dne 17. 6. 2020 Rada města Horní Planá na své 74. schůzi v bodě 14. schválila účetní závěrku ZŠ a 

MŠ Horní Planá za rok 2019.  

 

 

Stav fondů                k 1. 1. 2019         k 31. 12. 2019 

Jmění (hodnota majetku k odepisování) 517 788,35  429 254,35    

Fond reprodukce majetku:   448 961,41  537 495,41 

Fond odměn:                0,00             0,00 

Rezervní fond z HV:    506 874,70  326 548,12 

Rezervní fond z ost. titulů:   727 940,72          1 512 366,75 

FKSP:      403 788,93  526 576,27 

 

 
14. Závěr 
 
MŠ  
V období od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 byla MŠ uzavřena z důvodu pandemie COVID 19 
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 se 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 prezentaci práce školy na veřejnosti 

- spolupráci s učiteli ze ZŠ jak 1. stupně, tak se žáky 9. tříd 
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- spolupráci s VLS a společnou organizaci besed a aktivity pro děti 

- spolupráce se ZVŠI – Horní Planá (Environmentální zahrada) 

 
    ZŠ 

Byla zahájena realizace projektu ESF „Šablona II“ s celkovou dotací 1.400.000 Kč. 

Během roku byla podepsána návazná pojistná smlouva – Pojištění majetku a odpovědnosti a 

proběhlo školení učitelů školitelem D. A. S. v oblasti sjednané právní ochrany zaměstnanců. 

Dále rozvíjíme VIZI školy na setkáváních pedagogů. V listopadu byl zahájen společný program 

PPP ČK a učitelů prvního stupně „Presto“. 

Byl vybudován sklad výukových chemikálií v bývalé úklidové místnosti v přízemí a vybaven 

novými skříněmi a odvětráváním a následně zařízen nový úklidový kout. 

Byly zrekonstruovány a zařízeny dvě nové třídy potřebné k rozdělení dvou početných stávajících 

tříd na dvě části (jedna na místě zastaralé počítačové učebny v prvním patře ZŠ). 

Byl kompletně zrekonstruován a zařízen kabinet přírodních věd v přízemí.  

Dále proběhlo tradiční vymalování a oprava maleb v prostorách školy a mateřské školy včetně 

drobných oprav. 

Proběhlo setkání s projektanty za účasti zřizovatele k finalizaci projektu kompletní přestavby 

objektu ŠJ plánované na jaro 2021, kde bude následně umístěna, kromě školní jídelny, 1. až 3. 

třída ZŠ a školní družina. 

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 byla dne 11. 3. 2020 uzavřena škola. Výuka 

probíhala distančně - na 1. stupni v rozmezí 11. 3. – 25. 5. 2020 a na 2. stupni v rozmezí 11. 3. – 

8. 6. 2020. Do konce školního roku probíhala výuka na obou stupních s dobrovolnou účastí žáků. 

 

 

 
 
 
Přílohy: 1. Plnění rozpočtu ZŠ a MŠ HORNÍ PLANÁ 2019  

      
 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána: 

Pedagogickou radou dne: 13. 10. 2020 

Školskou radou dne: 24. 11. 2020 

Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka školy 


