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1. ÚVODNÍ

SLOVO ŘEDITELKY

Dostává se Vám do rukou výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Lomnice
nad Lužnicí za školní rok 2013 - 14. Jednotlivé kapitoly výroční zprávy dávají obraz o
činnosti naší školy. Smyslem výroční zprávy je poskytnout rodičům, široké veřejnosti a obci
přehled o rozvoji školy, dosažených výchovně vzdělávacích výsledcích a mimoškolních
aktivitách za daný školní rok.
Již několik let čerpá škola dotace na materiální zlepšení výuky či individualizaci
z evropských dotací. Nejinak tomu bylo i ve školním roce 2013 - 2014. Celý rok jsme
realizovali projekt Škola pro život v 21. století podpořený v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky němu podporujeme čtenářskou gramotnost,
v jejímž rámci se uskutečnilo několik zajímavých besed se spisovateli, a rozšířili jsme počet
svazků v žákovské knihovně. Zavedli samostatný předmět Finance a podnikání, který žáky
hravou formou učí poznávat tok peněz s jejich kladným i záporným efektem. Jazykové
vzdělávání rozvíjíme formou kroužků v 1. a 2. třídě či konverzacemi na II. stupni ZŠ.
Finanční podpora z EU byla použita i na obnovu technické vybavení počítačové učebny I.
stupně, zbudováním informačních hnízd pro žáky a vybavením dalších tříd interaktivními
tabulemi. Učitelé se sebevzdělávají a s moderními technologiemi pracují během vyučování.
Žáci v průběhu roku mnohé dovednosti získávají z exkurzí, ročníkových akcí či
zapojením v pestré škále kroužků a nepovinných předmětů. Stejně tak pokračujeme
v nastaveném trendu ročníkových prací, jimiž vedeme děti k vnímání souvislostí reálného
světa.
Materiální hodnoty vyvažujeme kulturními či sportovními zážitky. K nim patří i
udržování spolupráce s partnerskou školou v rakouském Bad Grosspertholzu. Do mnohých
akcí zveme i rodičovskou veřejnost, jež je nám nakloněna nejvíce u těch nejmenších, tedy
v MŠ a na I. stupni ZŠ. Na děti rozhodně nezapomínají sponzoři, bez nichž by se ocenění
výsledků neobešlo. Proto jim patří dík za jejich pomocnou ruku.
Zajímá nás budoucnost života v obci. Z podnětu zřizovatele vznikla další třída v MŠ,
jejím vybavením a nabízenými službami připravujeme děti pro zdárný vstup do ZŠ.
Z předchozího mapování aktivit školy je patrné, že bez pozitivního přístupu učitelů ke
své práci by realizace byla jen rutinou. Jsme rádi, že při nelehké práci máme podporu jak ve
zřizovateli, tak v řadách široké rodičovské veřejnosti.

Jana Mlnaříková
ředitelka školy
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FOTOGRAFIE – PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
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2. CHARAKTERISTIKA

ŠKOLY

2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

Adresa:

náměstí 5. května 131
378 16 Lomnice nad Lužnicí
650 031 083
příspěvková organizace (od 1.1. 2003)
70 988 374
www.lomnicenl.net

IZO:
Právní forma:
IČO:
Web:
Zřizovatel školy:
Adresa:
Právní forma:
IČO:

Město Lomnice nad Lužnicí
náměstí 5. května 130
378 16
obec
00 247 022

Součásti školy:

Mateřská škola
kapacita: 84
Základní škola
kapacita: 300
Školní družina
kapacita: 75
Školní jídelna
kapacita: 265
Školní jídelna – výdejna při MŠ

Odloučené pracoviště:

MŠ
ŠJ

Nová 494
378 16 Lomnice nad Lužnicí
Tyršova 348
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Ředitelka školy:
telefon:
e-mail:

Mgr. Jana Mlnaříková
384 792 638, 602 434 104
jmlnarikova@lomnicenl.net

Statutární zástupce:
telefon:
e-mail:

Mgr. Renáta Fuchsová
384 792 103, 774 445 551
rfuchsova@lomnicenl.net

Vedoucí učitelka MŠ:
telefon:
e-mail:

Helena Klečková
774 496 677, 773 857 788
ms@lomnice-nl.net, ms.1t@lomnice-nl.cz

Vedoucí školní jídelny:
telefon:
e-mail:

Martina Prášková
774 445 502
zsamsjidelna@lomnice-nl.cz
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2.2. KDE SE NACHÁZÍME
FOTOGRAFIE – BUDOVA ZŠ

FOTOGRAFIE – BUDOVA MŠ
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2.3. HISTORIE ŠKOLY
Počátky školství v Lomnici nad Lužnicí sahají pravděpodobně do 2. poloviny 14.
století. Jeho rozmach přinesla doba rožmberská. Třicetiletou válkou však byl vývoj školství
zastaven na celá staletí.
Kdy a kde byla škola založena se nedá s určitostí zjistit. Podle starých zápisů byla
školní budova v r. 1794 v tak zchátralém stavu, že bylo nutné přikročit ke stavbě nové
budovy. Na stavbu přispěl stavebním materiálem kníže Josef ze Schwarzenbergů, město
vyplácelo řemeslníky a měšťané pomáhali povozy a ruční prací. Tato jednopatrová budova
stála v dnešní Školní ulici pod kostelem.
V roce 1868 odkoupila obec za účelem přestavby pro školské účely dům na náměstí
vedle radnice. Přestavba domu začala v roce 1880 a na jaře 1882 byla nová škola vysvěcena.
Měšťanská škola na Václavském náměstí byla vybudována v letech 1902 – 1903 a 21. září
1903 započalo vyučování. V roce 1921 měla obecná škola 367 a měšťanská 171 žáků.
V roce 1921 byly na obecní škole provedeny opravy, roku 1936 byla upravena fasáda
a chodby měšťanky. Od září 1938 se stává školou i pro okolní obce.
Od roku 1949 je využíváno pro potřeby školy i 2. patro MNV.
Od roku 1970 byly prováděny rozsáhlé rekonstrukce obou školních budov (ústřední
topení, školní hřiště, uhelna přestavěna na školní dílny). Interiéry školy byly modernizovány,
byly vytvořeny odborné učebny, kabinety, spojovací chodba mezi budovami a upraveno
atrium.
Do sítě škol byla lomnická základní škola zařazena k 20. 2. 1996. Od 1. 1. 2003 je
příspěvkovou organizací, vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. S účinností
školského zákona přišla i změna názvu organizace – od 1. září 2005 se příspěvková
organizace Základní škola Lomnice nad Lužnicí přejmenovala na Základní školu a
Mateřskou školu Lomnice nad Lužnicí.
Rozsáhlá rekonstrukce školy proběhla o prázdninách 2008. Obě budovy lomnické
školy dostaly nové střechy, byla vyměněna stará okna a zatepleny obě budovy. Vše bylo
završeno novou fasádou.
O prázdninách 2010 byla zcela rekonstruována učebna fyziky a chemie. Zavedena
byla teplá voda do učebny, položena nová podlaha, nová malba. Staré nevyhovující lavice
byly nahrazeny výškově nastavitelnými. Pracoviště učitele bylo vybaveno novým
demonstračním stolem, sbírky jsou uloženy v nové skříňové sestavě. Přebudována je i učebna
PC na 2. stupni – byly nakoupeny žákovské židle a lavice. Pro prvňáčky byla připravena nově
vybílená třída s novou podlahou.
Během školního roku 2010 – 11 byla vybudována chemická laboratoř. Sbírka chemie
a fyziky byla umístěna do nových skříní v učebně fyziky a prostory bývalého kabinetu fyziky
tak mohly být využity jako další prostor pro výuku.
Na základě provedené kontroly Hygienickou službou Jindřichův Hradec a následných
doporučení byla přistavěna hygienická kabinka (umyvadlo, WC a bidet) pro dívky 2. stupně.
Po mnoha letech byla v roce 2011 opravena a vybílena tělocvična. V roce 2012 byly
staré drátěné šatny 2. stupně vyměněny za skříňky, následující rok stejná výměna proběhla
v šatnách 1. stupně. V červnu 2012 byla škola vyloupena – odcizen byl trezor s finanční
hotovostí, ICT technika z kanceláří školy (fotoaparáty, digitální kamery, dataprojektor,…).
Každoročně je pro nové žáky opravena a nově vybílena učebna 1. třídy. Ve všech
kmenových třídách I. stupně je k dispozici vedle klasické tabule i interaktivní.
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2.4. SOUČASNOST ŠKOLY
Škola je umístěna v budově na Václavském náměstí - I.stupeň a v budově na náměstí
5. května – II. stupeň, který se nachází i v nejvyšším podlaží přilehlé budovy městského
úřadu. Obě hlavní školní budovy jsou propojeny spojovací chodbou se šatnami žáků. Severně
od ní je školní dvůr s kolostavem, jižní vchod vede na školní hřiště, z něhož se vstupuje do
učebny technických prací a kotelny.
Žákům slouží 16 učeben včetně chemické laboratoře, tělocvičny, posilovny, cvičné
kuchyně a dvou oddělení školní družiny. Učitelé mají k dispozici čtyři odborné kabinety a dvě
sborovny. Vedení školy využívá tří kanceláří. Pro společenské a kulturní potřeby slouží
prostor původního schodiště v budově prvního stupně.
Pro výuku využíváme učebny informatiky na I. i II. stupni. V ostatních třídách je
k dispozici buď dataprojektor s elektrickým plátnem nebo interaktivní tabule. Vpřízemí a ve
2. patře II. stupně byla zbudována informační hnízda – 3 počítače připojené do školní sítě a
k internetu a síťová tiskárna.
V budově II. stupně se nachází cvičná kuchyňka. V učebně jsou 4 pracovní místa pro
skupiny žáků - kuchyňské linky, včetně indukčních varných desek, horkovzdušných trub.
Součástí je i sociální zařízení, které bylo zrenovováno a rozšířeno o dvě sprchy pro děvčata.
Škola tak splnila další podmínku hygienické vyhlášky.
Všechny učebny I. stupně a školní družiny byly připojeny k internetu a zároveň do
vnitřní sítě školy, aby kdekoli v prostorách školy mohly být využívány při výuce zakoupené
výukové programy, interaktivní učebnice či informace z internetu. V rámci projektu Škola
21. století byly zakoupeny pro všechny učitele notebooky, které mohou využívat v přímé
výuce.
Školní družina má dvě oddělení, obě v samostatných místnostech, o které se nemusí
dělit s třídami pro výuku. Družiny se nacházejí v přízemí, poblíž šaten, což je pro jejich
provoz optimální. V teplých měsících využívají družiny k zaměstnání žáků i školní dvůr a
hřiště.
Výuka tělesné výchovy probíhá jednak na hřišti TJ Tatran, na školním hřišti a
v tělocvičně. Staré a hygienicky nevyhovující sociální zázemí tělocvičny bylo v srpnu 2013
nahrazeno zázemím pro děvčata a chlapce. V každém oddělení je sprcha aWC.
Žáci 2. stupně základní školy využívají v rámci hodin tělesné výchovy novou
posilovnu zbudovanou ze starých školních dílen. Ze šatny a nářaďovny zmizelo kulturistické
a posilovací stroje a činky. Výrazně se tím zvýšila bezpečnost žáků především 1. stupně,
nezanedbatelné jsou i uvolněné prostory v malé tělocvičně.
Součástí školy je samostatně umístěná mateřská škola. Od školního roku 2011 – 12
jsou v pavilonové budově mateřské školy v provozu tři třídy. Třetí třída byla otevřena po více
než než dvaceti letech, po rozsáhlé rekonstrukci. Velkým přínosem pro zdravý pohyb dětí je
školní zahrada. Její řešení poskytuje vyžití pro všechny děti.
Oplocený areál zahrady je doplněn prolézačkami, pískovištěm, herními prvky.
V červenci a srpnu 2014 došlo k rozsáhlé rekonstrukci čtvrté třídy MŠ – zrenovováno bylo
celé sociální zázemí, elektrické rozvody, nové podlahové krytiny. Celá třída byla vybavena
novým nábytkem, lehátky, hračkami. Součástí oprav byly i venkovní toalety.
Stravování všech dětí i pracovníků zajišťuje školní jídelna, která je součástí
příspěvkové organizace od května 2012. Občerstvení a obědy pro širokou veřejnost zajišťuje
bufet umístěný v přízemí ŠJ.
Činnost základní školy se ve školním roce 2013 - 14 řídila platnými zákony, školním
řádem i ostatními předpisy, platnými pro oblast školství. Poradním orgánem ředitele byla
pedagogická rada, která se scházela v průběhu školního roku vždy podle aktuálních potřeb.
Výroční zpráva školy 2013 - 2014
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Lomnické listy, říjen 2013
Sportovní zázemí školy
Během letních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálního zázemí u tělocvičny. Téměř půl
století staré hygienicky nevyhovující záchody byly nahrazeny zázemím pro děvčata a chlapce.
V každém oddělení je sprcha a WC. Finanční prostředky na rekonstrukci získala škola prostřednictvím
grantu z Jihočeského krajského úřadu. Finanční spoluúčast podpořila rada města navýšením
provozního rozpočtu.
Zároveň jsem renovovali školní dílny. Stará napolo sesypaná omítka byla odstraněna a nahrazena
sanační omítkou, proběhla revize a úprava elektrických rozvodů, opravena byla střecha, aby tam
nezatékalo a doplněny stropní podhledy.
Následně jsme z navýšených provozních prostředků mohli zakoupit zátěžový koberec.
A tak z důvodu zchátrání několik let nevyužívané dílny dostaly novou podobu – vznikla zde posilovna.
Žáci 2. stupně základní školy ji budou používat v rámci hodin tělesné výchovy a v odpoledních
hodinách veřejnost.
Tím jsme tělocvičně pomohli podruhé. Ze šatny a nářaďovny zmizelo kulturistické a posilovací stroje a
činky. Výrazně se tím zvýšila bezpečnost žáků především 1. stupně, nezanedbatelné jsou i uvolněné
prostory v malé tělocvičně.
vedení školy

FOTOGRAFIE – NOVÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

FOTOGRAFIE – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY
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2.5. POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD
Kapacita základní školy je 300 žáků. V posledních letech je v ZŠ cca 190 žáků. Ve
všech ročnících je pouze jedna třída. Základní jádro žáků školy tvoří žáci z Lomnice nad
Lužnicí. Výrazné procento žáků tvoří dojíždějící z přilehlých obcí - přibližně 20% žáků.
Následující tabulka uvádí vývoj počtu žáků v posledních deseti letech.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
počet žáků
248
230
220
222
212
204
194
191
184
186
počet tříd
12
12
11
11
10
9
9
9
9
9
průměr na třídu
20,7 19,2 20,0 20,2 21,2 22,7 21,6 21,2 20,4 20,7
Během školního roku 2013 – 14 přestoupilo do naší školy 7 žáků z jiných škol (3. r. –
1, 4. r. – 1, 6. r. – 2, 7. r. – 2, 8. r. – 1). V červnu 2014 bylo ve škole přihlášeno celkem 195
žáků.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013)
POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD - ZŠ
I. STUPEŇ

II. STUPEŇ
5 tříd

I.
II.
III.
IV.
V.
I. stupeň celkem
Průměr na třídu
celá škola celkem
Průměr na třídu

7 tříd

24
19
13
21
24

H
12
10
7
14
12
101
20,2

D
12
9
6
7
12

VI.
VII.
VIII.
IX.

21
22
25
17

II.stupeň celkem
průměr na třídu
186
20,64

H
11
12
11
9

D
10
10
14
8

85
21,2

Kapacita naší školní družiny je 75 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení. Třetí
oddělení je naplněno dětmi, kteří chodí pouze na zájmové kroužky.
(dle zahajovacích výkazů k 31.10. 2013)

Oddělení
Počet žáků

POČTY ODDĚLENÍ ŠD A ŽÁKŮ
3 oddělení
I.
II.
III.
30
23
12

CELKEM
69

Kapacita mateřské školy je 80 dětí. V tomto školním roce byla zcela naplněny,
z kapacitních důvodů nebyly přijaty děti maminek na mateřské dovolené.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013)

Oddělení
Počet žáků

POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD – MŠ
3 oddělení
I.
II.
28
28
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III.
27

CELKEM
83
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3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
Nový školní rok přinesl několik změn v upraveném RVP ZV. Kromě zpřesnění
legislativních předpisů a doplnění poznámek ke standardům z doplňujících vzdělávacích
oborů byl vyčleněn vzdělávací obor Další cizí jazyk; byl přeřazen do vzdělávací oblasti Jazyk
a jazyková komunikace. Na naší škole z hlediska blízkosti rakouského pohraničí je jím
němčina. Ta se bude vyučovat od 7. ročníku po dvou hodinách týdně až do deváté třídy.
Hodinová dotace má výjimku v přechodném období u žáků současného osmého ročníku, kteří
s druhým jazykem též začínají. Týdenní rozsah výuky u nich bude tříhodinový.
Do učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace na prvním stupni byla
doplněna problematika desetinných čísel a zlomků.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se rozšířila o témata zdraví, bezpečí a ochrany
člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a obrany
státu. Problematiky finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce
a obrany státu se staly součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a vzdělávacího oboru
Výchova k občanství.
Ochrana člověka za mimořádných událostí je zařazena ve vzdělávací oblasti Člověk a
příroda.
Do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena problematika ochrany
člověka za mimořádných událostí. Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru
Výchova ke zdraví bylo vloženo téma zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí,
dopravní výchova a sexuální výchova.
Všechny změny RVP ZV byly zapracovány do našeho ŠVP.
Znalosti, vědomosti a dovednosti ověřujeme jednak pravidelným testováním žáků. Na
naší škole se snažíme využívat této formy kontroly znalostí co nejvíce. Ve školním roce 2013
- 14 proběhlo testování firmy SCIO. Žáci 5., 6. a 9. ročníku se zapojili v projektu Stonožka
(M, ČJ, AJ, NJ), projektu Čtenář (7. a 8.
ročník) a Dovednosti pro život (8. ročník).
Žákyně 5. ročníku naší školy byla oceněna za
kraji
nejlepší
výsledky
v Jihočeském
v testování českého jazyka, žák 9. ročníku za
nejlepší
výsledek
v Jihočeském
kraji
v testování anglického jazyka.
Znalosti, vědomosti a dovednosti
i
prakticky
závěrečnými
ověřujeme
ročníkovými pracemi. Náročnost provedení
ročníkové práce a její rozsah odpovídá věku
žáka, jeho znalostem a dovednostem.
V posledním ročníku se jedná o syntézu
kompetencí především k učení, řešení
problémů, pracovních a komunikativních.
Obsahově jde o práci s mezipředmětovým
propojením. Je vizitkou jejich získaných
dovedností především v oblasti ICT, jazykové
komunikace, výchovy k občanství a zvoleného
tématu předmětem v oblasti jejich zájmu.
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3.1. UČEBNÍ PLÁN
V tomto školním roce se všechny ročníky vzdělávaly dle Školního vzdělávacího programu.

I.

II.

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Člověk a jeho svět
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Celková týdenní dotace
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Výchova k občanství a zdraví
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Německý jazyk
Cvičení z ČJ
Cvičení z M
Finance a podnikání
Přírodovědný seminář
Mediální výchova
Sborový zpěv
Výtvarné činnosti
Sportovní činnosti
Celková týdenní dotace
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Zkratka

1.

2.

3.

4.

5.

ČJ
AJ
M
Inf
ČaS
HV
VV
TV
PČ

9
5
1
1
1
2
1
20

10
5
2
1
1
2
1
22

8
3
5
3
1
1
2
1
24

7
3
5
1
4
1
2
2
1
26

7
4
5
1
3
1
2
2
1
26

Zkratka

6.

7.

8.

9.

ČJ
AJ
NJ
M
Inf
D
VOZ
F
Ch
Př
Z
HV
VV
TV
PČ

4
4
4
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1

5
3
2
5
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
-

4
3
2-3
5
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
3
-

5
3
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
4
2
1
1
1

NJ
ČJcv
Mcv
FaP
PřS
MV
SZ
VČ
SČ

1
1

-

-

28

30

1
1
32

31
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Výuka cizího jazyka
Cizí jazyk je zařazen povinně od 3. do 9. ročníku. Jako povinná výuka prvního cizího
jazyka je preferován anglický jazyk a jeho hodinová dotace je dána školním vzdělávacím
programem. V rámci projektu EU peníze pro ZŠ Lomnice nad Lužnicí pokračovala i v tomto
roce výuka AJ ve 3., 6. a 7. ročníku ve dvou skupinách. Cílem je podpořit motivaci k výuce
cizího jazyka u žáků individuálním přístupem.
V tomto školním roce byla povinně zavedena od 7. ročníku výuka druhého cizího
jazyka, v našem případě německý jazyk.
Rané jazykové vyučování v 1. a 2. ročníku bylo žákům nabízeno nepovinně formou
kroužku Sing and play. Na druhém stupni jsme doplnili výuku nabídkou kroužků konverzace
z angličtiny i němčiny.
Individualizace výuky
Škola realizuje projekt EU peníze pro ZŠ Lomnice nad Lužnicí a jeho finanční
prostředky využíváme na individualizaci výuky pro rozvoj četnářské a matematické
gramotnosti žáků. Klíčová aktivita s názvem Individualizace výuky pro zvýšení efektivity
rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol umožňuje výuku jedné
hodiny z celkové týdenní dotace českého jazyka v 6., 7. a 8. ročníku realizovat ve dvou
skupinách. Klíčová aktivita s názvem Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
matematické gramotnosti žáků základních škol umožňuje výuku jedné hodiny z celkové
týdenní dotace matematiky v 6., 7. a 8. ročníku realizovat ve dvou skupinách. Výuka žáků ve
skupinách rozvíjí a podporuje individuální schopnosti žáků.
Volitelné předměty
Nedílnou součástí učebního plánu na II.stupni jsou povinně volitelné předměty, které
dávají žákům možnost rozvoje jejich zájmů a schopností. Žák má možnost si na konci
předchozího školního roku zvolit z nabídky předmětů. Zvolený předmět se pak stává pro žáka
předmětem povinným. Volitelné předměty jsou koncipovány s přihlédnutím k věku i
schopnostem žáků a v těchto předmětech mají příležitost rozvíjet dále své záliby a talent.
Volitelné předměty představují i „rozšíření, doplnění“ základního učiva. Vhodným
výběrem volitelných předmětů mohou žáci dokonale rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Toto vzdělávání však musí vždy vycházet ze stávajících podmínek a musí jimi být podpořeno.
Je ovlivněno nejen personálním obsazením, ale především organizačním a materiálním
zajištěním. Většina nabízených volitelných předmětů je strukturována napříč několika
ročníky, čímž podporujeme navázání nových sociálních kontaktů, tím i jinému způsobu
komunikace, toleranci, spolupráci a pomoci druhému. Toto uspořádání chápeme i jako formu
prevence před šikanou tím, že děti vědomě vedeme k respektováním potřeb odlišně starých
spolužáků.
Přehled volitelných předmětů je uveden v učebním plánu.
Přehled nepovinných předmětů a kroužků
Žáci školy mohli navštěvovat nepovinný předmět Sborový zpěv a Náboženství.
Na prvním stupni probíhal pro žáky 1. a 2. třídy kroužek angličtiny Sing and play, pro
žáky 4. a 5. ročníku kroužek Mladý badatel. Napříč ročníky I. stupně byl nabízen kroužek
Logopedie a Dyslexie.
Na II. stupni probíhala výuka konverzací z AJ i NJ a Zájmová informatika.
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FOTOGRAFIE – HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

FOTOGRAFIE – HODINA ČLOVĚK A JEHO SVĚT – POZNEJ SVÉ MĚSTO

Výroční zpráva školy 2013 - 2014

13

3.2. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
Do výuky na I. i II. stupni jsou začleňovány školní nebo třídní projekty. Projektové
vyučování je již pro žáky běžnou a pozitivně přijímanou skutečností. Školní projekty se
průběžně upravují a dopracovávají dle aktuálních potřeb a zkušeností z práce s nimi.
Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy, propojovány jsou teoretické poznatky
s praktickými dovednostmi dětí. Žáci se učí mimo jiné spolupracovat, diskutovat, formulovat
názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace, tedy důležité životní dovednosti. Dny zdraví
byly věnované rozvoji zdravého životního stylu, pohybu a mezilidským vztahům. Šlo o
aplikaci programu sítě Škol podporujících zdraví, jejímž členem je i naše škola od roku 2005.
Každoročně je realizován celoškolní projekt Den Země. Pro žáky 1. - 5. ročníků proběhly
projekty – Čte celá rodina a Zdravé zuby.
Na I. stupni proběhly v průběhu roku třídní projekty Honzíkova cesta, Povídání o
pejskovi a kočičce, Z deníku kocoura modroočka (2. ročník), Povídání o pejskovi a
kočičce, Bubáci a hastrmani, Vesmír, Děti z Bullerbynu (3. ročník), a Robinsom Crusoe,
Místo, kde žiju (5. ročník). Ve 4. ročníku probíhal během školního roku projekt EVVO
Zelený ostrov o vzniku života na Zemi.
Žáci 9. ročníku se zapojili do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví. V rámci
besedy s dr. J. Petrášem jim byl promítnut film Hitler, Stalin a já.

FOTOGRAFIE – PROJEKT ZELENÝ OSTROV
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3.3. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Realizace projektu Škola pro život v 21. století umožnila nabídnout našim žákům
mnoho zajímavých programů s environmentální tematikou. Ve většině případů jsme využili
nabídky střediska ekologické výchovy Cassiopeia České Budějovice, se kterou máme již
několik let velmi dobrou zkušenost. Každý ročník absolvoval v průběhu školního roku 2
výukové programy, další na nás čekají v podzimních měsících. Zde jmenujme alespoň
Cestování vodní kapky či Cesta kolem světa, kterých se zúčastnili žáci I. stupně. Starší žáci
vyrazili za poznáním i do terénu a navštívili Červené Blato a Vrbenské rybníky. Třešničkou
na dortu jsou pobytové programy, kde se děti nejen dozvídají a učí spoustu nových vědomostí
a dovedností, ale i utužují kolektiv. Žáci 7. ročníku vyrazili na turistický cyklokurz do
Suchdola nad Lužnicí, osmá třída navštívila planetárium a botanickou zahradu v Praze. Letos
poprvé na pobytový program vyjeli také žáci I. stupně a to do ekocentra Vespolek u
Jindřichova Hradce.
Nezapomínáme však ani na vlastní aktivity. V měsíci dubnu proběhl tradičně Den
Země s ústředním tématem Ekosystémy a jejich ochrana. Děti pracovaly v tematicky
zaměřených dílnách, proběhl úklid přilehlých lokalit a žáci I. stupně plnili přírodovědně
zaměřené úkoly v ekozávodu. Pokračujeme také ve sběru elektroodpadu, baterií a cartridgí.
Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.
Řada našich žáků opět vyjela porovnat svoje vědomosti na na okresní kola chemické a
biologické olympiády.
Koordinátorem EVVO na škole je Mgr. Jitka Schreibmeierová.
Účast žáků v okresním kole chemické olympiády v Jindřichově Hradci
9. místo
Slipka Jan
10. místo
Šafářová Anežka
Účast žáků v krajském kole biologické olympiády v Jindřichově Hradci
18. místo
Benedová Petra
16. místo
Šafářová Anežka
Biologická olympiáda R. Kurky ve Veselí nad Lužnicí
5.místo
Benedová Petra
6.místo
Dušáková Denisa
21. místo
Hillová Kamila
22. místo
Peroutková Zita
14. místo
Švecová Eliška
21. místo
Vacková Tereza
Lomnické listy, květen 2014
Den Země
Dne 16. 4. 2014 proběhl již tradičně konaný projektový den, kterým se naše škola hlásí
k celosvětovým oslavám věnovaným naší modré planetě. Letošním tématem se staly ekosystémy a
jejich ochrana. Realizace projektu Škola pro život v 21. století nám umožnila dětem zajistit výukový
program Dravci a Sovy, který vedl zkušený sokolník p. Brož. Na tento program navazovaly tematicky
laděné pracovní dílny žáků 2. stupně. Den děti zakončily úklidem lokalit kolem školy. Žáci nižších
ročníků v druhé polovině dne vyrazili do přírody, kde absolvovali Eko závod – běh, při kterém plnili
celou řadu přírodovědných úkolů. Nejlepší žáci byli za své výkony a vědomosti odměněni.
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FOTOGRAFIE – DEN ZEMĚ – CELOŠKOLNÍ PROJEKT

Lomnické listy, duben 2014
Ekologická výchova
V měsíci březnu proběhlo již druhé setkání dětí 1. stupně s lektory střediska ekologické výchovy
Cassiopeia České Budějovice. Žáci 1. a 2. ročníku absolvovali program pod názvem Poznáváme lesní
zvířátka. Děti se společně s liškou vydaly do hlubokého lesa, kde se pomocí audionahrávek a
jednoduchých hádanek seznámily s některými lesními zvířátky, jejich potravou a pelíšky. Celý program
byl obohacen o pohybové a smyslové aktivity. Žáci 3. a 5. ročníku podnikli cestu kolem světa. Zažili
dobrodružství s Maory i Indiány, v Asii si vyzkoušeli jíst s hůlkami a v Africe nanosili vodu ze studny. To
vše zvládli, aniž by opustili prostory svojí třídy. Na své si přišli také čtvrťáci, pro které byl přichystán
program s názvem Jak se žije v lese. Dozvěděli se, co všechno tvoří les, v čem se podobá domu, na
jakých adresách najdeme jeho různé obyvatele a jak spolu navzájem souvisejí jejich životy. Všichni žáci i
jejich učitelé prožili příjemné dvě hodiny, ve kterých se opět dozvěděli mnoho nového z oblasti
přírodovědy a ochrany přírody. Realizace výukových programů je součástí projektu Škola pro život v 21.
století, který je finančně podpořen z prostředků EU.
Jitka Schreibmeierová

FOTOGRAFIE – VÝUKOVÉ PROGRAMY EVVO
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3.4. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
Téma ochrany člověka za mimořádných okolností je zařazováno celoročně do
vhodných vyučovacích hodin, a kromě toho probíhají v průběhu školního roku mimořádné
akce, hlavně pro doplnění a praktický nácvik.
Již dlouhá léta jsou naši čtvrťáci účastníky velké celostátní akce v sousedním
Rakousku. Jedná se o bezpečnostní dětskou olympiádu. Protože škola v Lomnici spolupracuje
s HS v rakouském Bad Grosspertholzu od roku 1991, je naše účast dlouhodobá a vystřídali se
na ní všichni žáci. Akci předchází příprava, děti musí předvést své teoretické znalosti i
praktické dovednosti při řešení dopravních situací, znalost čísel linek tísňového volání,
chování při dopravní nehodě, hašení drobných požárů i evakuaci v případě živelné a jiné
pohromy. Seznamují se na akci též se záchranářskou, zdravotní, policejní i požární technikou.
Příprava trvá každoročně od ledna do května.
Za začlenění do výchovného procesu zodpovídá za první stupeň Mgr. Vlasta
Petrželová a za druhý stupeň Mgr. Rudolf Petržela.
FOTOGRAFIE – BEZPEČNOSTNÍ OLYMPIÁDA V RAKOUSKU
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3.5. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Zdraví je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno
a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita
mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka Je základním předpokladem
pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a
praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.
Naše škola se zaměřuje na prevenci, ochranu a posilování psychického i fyzického
zdraví. Vedeme žáky k ochraně vlastního zdraví a zdraví svých spolužáků, k poznávání zdraví
jako nejdůležitější životní hodnoty, k vnímání radostných prožitků z činností podpořených
pohybem, k posílení jejich sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti.
Na začátku školního roku jsme se ve Dnech zdraví zaměřili na zdokonalování
sportovních činností a dovedností. Již několik let se zapojují žáci prvního stupně do fotbalové
soutěže Mc Donald’s Cup. Žáci trénují svou zdatnost, spolupráci ve skupině, zdravou
soutěživost a smysl pro „fair play“.
V rámci tělesné výchovy organizovala škola pro 2., 3. a 4. ročník kurz plavání na
plaveckém stadionu v Českých Budějovicích. Žáci I. stupně měli možnost navštěvovat
sportovní kroužek ve školní družině. V nabídce volitelných předmětů a kroužků byly pro žáky
oblíbené Sportovní činnosti, Zdravotní tělesná výchova, kroužek dopravní výchovy a kroužek
EVVO Mladý badatel.
Aktivně se žáci zapojili do trvalých projektů Zdravé zuby, Den Země – přírodní
společenství Les, Řidičský průkaz cyklisty, Den zimních sportovních aktivit, Dětská
bezpečnostní olympiáda. Zdravému životnímu stylu je již několik let věnován systém
ročníkových akcí a programy EVVO.
Škola je zapojena do programu Mléko do škol, žáci si před vyučováním a během
přestávek mohou zakoupit dotované mléčné výrobky. Žáci I. stupně dostávají zdarma ovoce a
zeleninu v rámci programu Ovoce do škol.
V jednotlivých ročnících dohlíží třídní učitelé na správnou velikost a nastavení
nábytku i na správné sezení při psaní či na pohybové chvilky. Ve všech ročnících naší školy
se dodržuje
Koordinátorem výchovy ke zdraví na škole je Mgr. Vlasta Petrželová.
FOTOGRAFIE– DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Výroční zpráva školy 2013 - 2014

18

Lomnické listy, květen 2014
Dopravní hřiště
8. 4. 2014 se vydali žáci 3. a 4. ročníku do Třeboně na dopravní hřiště. Výuka dopravní
výchovy byla rozdělena na dvě části. V první části byli žáci v učebně, kde si na interaktivní tabuli
zopakovali dopravní značky a pravidla jízdy křižovatkou. Protože žáci 4. ročníku skládali závěrečnou
zkoušku, napsali si ještě v učebně test.
Potom jsme vyrazili na dopravní hřiště na praktickou zkoušku. Té byli přítomni i strážníci
městské policie. Ne vše se vždy dařilo na 100%, ale instruktoři Autoškoly Ille se snažili dětem vše
vysvětlit a opravovat chyby, kterých se dopouštěly.
Ze získaných průkazů cyklisty – „řidičáků“ – měli všichni velkou radost.
Padrtová P.

Lomnické listy, červen 2014
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Čtveřice žáků z 5. třídy naší školy ve složení Aleš Visčur, Tadeáš Švec, Karolína Marsová a Lucie
Mašková se ve čtvrtek 15. května zúčastnila oblastního kola dopravní soutěže konaného v Třeboni.
Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách. V písemných testech z dopravní problematiky, jízdě po
dopravním hřišti, jízdě zručnosti a zásadách poskytnutí první pomoci. Mimo soutěž ještě probíhá
práce s mapou. Žáci obsadili 4. místo a Aleš Visčur získal drobný dárek za třetí nejlepší jízdu
zručnosti. Gratulujeme.
V. Bártů

Lomnické listy, květen 2014
Házená v lomnické škole
V únoru se naše škola zapojila do sportovního projektu, který realizovala TJ Jiskra Třeboň. Trenéři
této tělovýchovné jednoty připravili pro žáky 1. stupně několik hodin tělesné výchovy zaměřených na
rozvoj házenkářských dovedností s cílem získat pro třeboňský oddíl nové talenty. Kromě naší školy se
do projektu zapojili žáci z Lužnice, Třeboně a Stráže nad Nežárkou. Projekt byl zakončen turnajem
všech zúčastněných škol v třeboňské sportovní hale. Byli jsme velmi mile překvapeni, když naši
chlapci porazili všechna družstva včetně favorizované Třeboně a obsadili v turnaji 1. místo. Děkujeme
všem žákům za sportovní výkony i pěkné chování, kterým výborně reprezentovali naši školu.

FOTOGRAFIE– HÁZENÁ V TŘEBONI
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Lomnické listy, březen 2014
ZDRAVÉ ZUBY, ZDRAVÝ CHRUP
Dát si něco na zub, brousit si na něco zuby, darovanému koni na zuby nekoukej a podobná
rčení jste mohli slyšet 14. února v rámci projektového dne Zdravé zuby u nás ve škole. Projekt je
určený žákům 1. stupně ZŠ a na naší škole pravidelně probíhá už několik let.
V letošním roce jsme projekt pojali činnostně. Žáci si s učiteli vyprávěli o tom, jak často a
správně si čistit a ošetřovat chrup. Mezi sebou si děti vzájemně vyměnily zkušenosti jaký kartáček a
jaká pasta je pro jejich věk nejvhodnější a nejúčinnější a jak často a proč jsou důležité preventivní
prohlídky u stomatologa.
Ve výtvarných, pracovních a literárních dílnách to hučelo jako v úle, však se zde také
pilně pracovalo.
Čtvrťáci a páťáci vytvořili malý anglicko – český slovníček se zubní tématikou Zdravé
zuby. Druháci a třeťáci vyhledávali různé materiály, kreslili, stříhali, lepili a nakonec vyhotovili plakáty
s tématy: Co je pro zuby důležité a co jim škodí. Druháci napsali dopisy zdravým zoubkům, které se
jen hemžily notnými sliby a přátelskými radami. Paní učitelka prvňáčků svým žáčkům přečetla
pohádku Bolavý zoubek a ti ji doplnili vlastními vtipnými ilustracemi.
Nezapomněli jsme ani na aktivity na interaktivní tabuli, kde žáci třídili potraviny na zdraví
prospěšné a škodlivé, vyhledávali rozdíly mezi zubem zdravým a nemocným.
Vypracováním pracovních listů se všichni zapojili do celostátní soutěže Zdravé zuby.
Cílem letošního projektového dne bylo připravit žáky na přijetí odpovědnosti za své vlastní
zdraví.
V. Petrželová

FOTOGRAFIE – ZDRAVÉ ZUBY
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Lomnické listy, březen 2014
Lyžařský kurz Janské Lázně
Lyžařský kurz je tradiční akcí většiny škol a věřím, že v 21. století patří bezpečný pohyb na
horách k základnímu vzdělání, stejně jako čtení, psaní či plavání. Již z antiky je známé heslo: Neumí
číst, ani plavat! Je to negramot. Stejně jako mozek trénujeme řešením různých problémů a hádanek,
tak i tělo musíme trénovat různým typem pohybu. A my, kteří se již umíme pohybovat na horách na
různém náčiní (saně, lyže sjezdovky, lyže běžky, snowboard,…), víme, jak příjemný a adrenalinový
zážitek to je.
Zpětně jsem moc rád, že jsme opět jeli do ski resortu Černá hora. Toto středisko díky své
poloze a vybavení nabízelo, jako jedno z mále českých středisek, stále uspokojivé podmínky pro
letošní zimní sporty. Asi hned po sněhových podmínkách je v dnešní době nejdůležitější cena pobytu.
Ubytování jsem zvolil o něco skromnější. Za téměř stejnou cenu jako loni jsme měli letos delší pobyt
(390Kč osoba/noc/plná penze). Protože procentuálně nejdražší položkou je doprava, tak se snažím
cíleně volit delší pobyty pro ideálně plný autobus – což bohužel letos zase nebylo.
S 28 žáky a dvěma instruktory jsme 15. 2. 2014 vyrazili směr Krkonoše. Transport od
penzionu na sjezdovku byl úměrný sněhovým podmínkám – tedy náročný! Ale věřím, že 1,5 km chůze
nikoho nezabije – naopak jsem byl rád, že jsme získali lepší fyzičku a něco „faldíků“ vypotili. Pravda,
ani sníh na sjezdovce nebyl značky ideál, ale i přesto se několik začátečníků naučilo dobře jezdit a
pokročilí vyladili techniku. Školní vybavení jsme rozšířili o outdoorovou kameru a největší zážitek
každé odpolední přednášky byl rozbor videí ze svahu. Díky nim jsme užili mnoho legrace a mohli se
všichni s odstupem emocí a nadhledem zaměřit na chyby, které jsme následující den vylaďovali. Ten,
kdo si neuvědomuje svoje chyby a nemůže se tedy nad nimi zamyslet, nemá co zlepšovat. Rád bych
poděkoval všem účastníkům za dobrou spolupráci, za kázeň celé skupiny a za dobré dovednostní
výsledky všech svěřenců – to je pro učitele ta největší odměna! Těším se, až vám, vy moje svěřené
ovečky, nebudu stačit a školit budete vy mě! Vím, že někteří z vás na to mají. Doufám, že příští rok
autobus konečně naplníme a do příští zimní sezóny vám přeji – SKOL!
Mgr. Jan Mlnařík

FOTOGRAFIE – LYŽAŘSKÝ KURZ
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FOTOGRAFIE – LYŽAŘSKÝ KURZ

Lomnické listy, říjen 2013
Ve středu 11. 9. 2013 se žáci druhého stupně základní školy zúčastnili vodáckého kurzu na řece
Lužnici. Jedenáct plně obsazených raftů čekalo splutí úseku z kempu Lužnice do Vlkova.
Po instruktáži na břehu a stojaté vodě jsme konečně v půl desáté vyrazili. Při cestě jsme se museli
vyhýbat padlým stromům, mělčinám a také nás čekalo několik peřejí.
Naše další zastávka byla v penzionu U Kačerů za obcí Klec, kde jsme nabrali síly pro další plavbu. Po
výtečném obědě a odpočinku proloženém míčovými hrami jsme pokračovali po řece dál. Cestou sice
bylo pár menších kolizí, ale všichni žáci dojeli v klidu a bezpečí do cíle. Někteří trochu mokří, jiní
špinaví, ale všichni spokojení. Pro letošek jsme tedy vodu zavřeli pomyslným klíčem a už se všichni
těšíme na další plavbu. Ahój!

FOTOGRAFIE – VODÁCKÝ KURZ
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Lomnické listy, listopad 2013
Coca-cola školský pohár
Pod záštitou Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy České republiky a Fotbalové
asociace České republiky probíhal 12. Ročník fotbalového turnaje Coca-cola Školský pohár. Turnaj je
určený pro žáky 2. Stupně základní školy a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.
Cílem projektu organizovaného společností Coca-Cola je umožnit mládeži smysluplně trávit
volný čas. Díky vstřícnosti Městského úřadu a TJ Tatran mohla lomnická škola uskutečnit 31. 10. 2013
obvodní kolo, jehož se zúčastnili čtyři základní školy – ZŠ a MŠ Kubatova 1, české Budějovice, ZŠ a
MŠ Dubné, ZŠ Hluboká nad Vltavou a ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí.
Organizačně obvodní kolo zajistil Mgr. Jan Mlnařík. Utkání perfektně odřídil bývalý žák naší
školy Petr Krejník mladší.
Fotbalové klání proběhlo v příjemné atmosféře umočněné i díky krásnému podzimnímu
počasí. Družstvo naší školy předvedlo perfektní připravenost a se značným náskokem bez obdržení
branky toto kolo vyhrálo. Příprava žáků na soutěž probíhala v mimoškolních aktivitách pod vedením
trenérů P. Krejníka st., K. Hrubého, S. Marsy a P. Šedivého.
Žáci reprezentovali školu výborně a věříme, že se jim bude dařit i v kolech dalších.
Organizátorům patří dík za hladký průběh soutěže.
Mgr. Jana Mlnaříková

FOTOGRAFIE – COCA-COLA CUP
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3.6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Výchovným poradcem školy, který splňuje pedagogickou i odbornou
způsobilost, je Mgr. Petra Štěpánková. Mezi nejvýznamnější úkoly každoročně patří zajištění
individuální práce s integrovanými a zohledňovanými žáky za spolupráce rodičů a pracovnic
PPP, dále úzká spolupráce s rodiči vycházejících žáků při volbě povolání.
Ve školním roce 2013 - 2014 bylo diagnostikováno 19 žáků s vývojovými poruchami
SPUCH, z toho 3 žáci integrovaní. Výuka integrovaných žáků probíhá dle individuálního
plánu, který vymezuje obsah učiva s ohledem na jejich možnosti. Plán je vypracován třídním
učitelem ve spolupráci s výchovným poradcem, v případě žáka na vyšším stupni také
vyučujícími v jednotlivých předmětech, a vychází z výsledků vyšetření a doporučení
pedagogicko-psychologické poradny. Důraz je kladen na informovanost všech vyučujících
integrovaného žáka, na dodržování obecných zásad práce s dítětem s poruchou učení nebo
chování, na spolupráci s rodiči.
Pracovníci PPP předávají výslednou zprávu z vyšetření dětí rodičům, kteří nejsou
povinni ji předat na školu. U těchto žáků tak ztrácíme přehled o dětech se SPUCH a bohužel
nemůžeme dodržet závěry z vyšetření PPP. Rodič také může odmítnout doporučení školy
k návštěvě PPP.
Nápravnou péči (reedukaci dyslexie) provádí Mgr. Hana Malechová, která
absolvovala kurz pro práci se žáky se speciálními potřebami.
Také talentované děti stojí v popředí našeho zájmu. V jednotlivých hodinách si pro ně
učitelé připravují rozvíjející úkoly. Své nadání mohou žáci uplatnit při účasti na olympiádách
a soutěžích, vhodnou volbou volitelných předmětů, seminářů a kroužků.
Výchova k volbě povolání je vhodně zařazována již od 6. ročníku do předmětů
(informatika, pracovní činnosti – volba povolání, občanská výchova a rodinná výchova
v rámci předmětu VOZ). Hlavní část profesionální orientace žáků je v 8. a 9. ročníku.
Výchovný poradce pravidelně informuje žáky o aktualitách SŠ na nástěnce, rozdává žákům
propagační materiály a zajistil besedu s rodiči. K volbě povolání mohou žákům pomoci i
exkurze do podniků a středních škol, besedy s odborníky. Díky náborovým akcím přímo u nás
ve škole měli žáci možnost získat přehled o středních školách v kraji. Individuálně se také
mohli zúčastnit Burzy škol v Jindřichově Hradci. Kolektivně jsme navštívili výstavu Vzdělání
a řemeslo v Českých Budějovicích, Burzu škol v Třeboni, kde jsme při této příležitosti
navštívili i střední školy a učiliště. Ostatní střední školy mohli navštívit individuálně při dnech
otevřených dveří. Také návštěvu informačního centra Úřadu práce v Jindřichově Hradci si od
letošního školního roku musí dojednat rodiče s dítětem osobně.
V rámci udržitelnosti projektu jsme také v tomto školním roce uspořádali akci
zaměřenou na volbu povolání s názvem „Čím budu“.
Provedené akce:
 Návštěva SŠ rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni, výlov Rožmberku
– 10. 10. 2013
 Návštěva středních škol a učilišť v Třeboni, prezentace středních škol – Burza škol –
15. 10. 2013
 Náborové akce (SŠ, SOU, OU) u nás na ZŠ – 1. 11., 15. 11., 6. 12. 2013
 Burza škol v J. Hradci – 6. 11. 2013 (individuálně)
 Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích – 20. 11. 2013
 Exkurze - Mladá Boleslav, Praha – Království železnic, Muzeum a provoz Škoda
Mladá Boleslav – 16. – 17. 12. 2013
 Konzultace s rodiči žáků 9. roč. – volba škol – 29. 1. 2014
 Prezentace 8. roč. „Čím budu“ – 30. 1. 2014
 Vydání zápisových lístků rodičům žáků 5. a 9. roč. – 6. 3. 2014
 Exkurze – mlékárna Mláka, pivovar Třeboň – 28. 5. 2014
Výroční zpráva školy 2013 - 2014
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Lomnické listy, březen 2014
„Čím budu“
Veršovanými hádankami přivítali žáci 8. ročníku ZŠ a MŠ v Lomnici nad Lužnicí své spolužáky na
prezentační výstavě svých plakátů pod názvem „Čím budu“. Akce proběhla 30. ledna 2014
v tělocvičně školy a žáci na ní představili svá budoucí povolání. Přiblížili tak mladším spolužákům
výhody a nevýhody jednotlivých povolání, jejich zaměření, důležitost pro společnost, finanční
ohodnocení, potřebné vzdělání a uplatnění na trhu pláce ve svém regionu. Někteří přidali básničku či
slogan, jiní své povídání dobarvili stylovým oblečením a názornými pomůckami. Na závěr proběhla
diskuze, kde mladší žáci kladli své dotazy na prezentovaná povolání. Všem se prezentace žáků 8.
ročníku moc líbila a my jim přejeme, aby si svá vysněná povolání a plány do budoucna splnili.
Mgr. Petra Štěpánková
Milý úsměv, vlídný hlas,
krátká sukně, dlouhý vlas.
Kafe vařím každý den,
Jako diář sloužím jen.
Spinky a razítka jsou mí kamarádi,
telefony mě mají také rádi.
S počítačem dlouhý čas
trávit musím zas a zas.
Tereza Vacková – sekretářka
Nejsem doktor, nejsem sestra,
nejsem ani Zdravověda.
Kosti, svaly všechny musím umět, musím znát.
Šlachy, svaly mojí péči budou správně fungovat.

Vladimír Božovský – fyzioterapeut

Meč vyměnil jsem za pistoli,
sám teď stojím v minovém poli.
Munice mám dosti,
už se jim třesou kosti.

Tomáš Kabele – voják z povolání

Dělám rakvičky, truhlář nejsem.
Dělám střechy, pokrývač nejsem.
Dělám věnečky, květinářka nejsem.
Co jsem?

Eliška Švecová - cukrářka

FOTOGRAFIE - ČÍM BUDU – ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE
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3.7. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Specifická i nespecifická prevence probíhala v rámci vyučovacích předmětů a dalších
školních aktivit po celý rok. Prevence SPJ vycházela ze stavu a frekvence výskytu SPJ, o
kterých pedagogové věděli z vlastního pozorování či byli informováni zvenčí. Formou
přednášek, besed anket a dotazníků byli žáci dostatečně poučeni o škodlivosti užívání
návykových látek. Tématu byly věnovány hodiny VOZ, OSV, TV, třídnické hodiny a malé
předmětové projekty jako tvorba protidrogových plakátů, příprava referátů, vyplňování
dotazníků s následnou diskuzí apod.
Ve škole se nevyskytlo zneužívání omamných a psychotropních látek. O zneužívání
těchto látek mimo školu se můžeme jen dohadovat. Rovněž tak pití alkoholu a kouření cigaret
je tématem pro řešení v rodině. Kouření cigaret je dlouhodobým problémem. Nepřicházely
však stížnosti do školy, rodiče podle vlastního vyjádření nejsou znepokojeni chováním svých
dětí doma.
Šikana se mezi žáky školy tento rok neřešila. Žáci školy se nejeví jako agresivní, jsou
vedeni ke spolupráci a pomoci slabším a tento model chování si většinou osvojili.
Soustavné porušování školního řádu, agresivita, vandalství byly řešeny u jednoho
žáka a to II. stupňem z chování.
Jedna žákyně byla na dva měsíce umístěna do DDÚ v Homolích. Její pobyt tam nebyl
snad ani z důvodu špatného a zlého dívčina chování, ale spíše nestandardní situací v rodině a
manipulací rodiny s fakty.
Úmyslné poškozování školního majetku nebylo zaznamenáno. Vzhledem k intenzitě
dodržování dozorů se ve škole víceméně neprojevilo.
Časté vulgární vyjadřování a hrubé nadávky, používané hochy i děvčaty se jeví jako
trend dnešní doby. Nevybíravým způsobem se vyjadřují i mladší žáci. Rádi bychom toto
vyjadřování eliminovali, avšak opět velmi záleží na působení a příkladu rodiny.
Akce primární prevence – přednášky a besedy:
27. 9., 24. 10. 2013 Dny zdraví – atletické soutěže, softbal - 6.- 9. ročník
9. 10. 2013
Prevence zneužívání návykových látek – přednáška, diskuse - 7. ročník
25. 10. 2013
Kyberšikana - program prevence, beseda – 8.- 9. ročník
22. 11. 2013
Láska ano, děti ještě ne –sexuální výchova a osvěta pro 8. a 9. ročník
Koordinátorem prevence byla pověřena Mgr. Vladimíra Milisdörferová.
FOTOGRAFIE - ALKOHOLISMUS – PŘEDNÁŠKA
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3.8. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování
Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a chování je věnována
individuální péče během výuky i mimo rámec povinného vyučování. Žáci s těžším stupněm
specifické poruchy učení patří mezi tzv. integrované žáky a všichni tito žáci se mohou
vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu.
Ve školním roce 2013 – 2014 bylo na škole evidováno 19 žáků, u kterých se projevují
příznaky některé z vývojových poruch učení a chování. Tři žáci jsou integrováni ve svých
třídách a pracují podle individuálního plánu ve spolupráci s rodinou. Individuální plán
připravuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a výchovným poradcem na
základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. K žákům s lehčím
stupněm specifické poruchy učení je přistupováno se zřetelem na jejich specifické
potřeby. Individuální přístup spočívá v toleranci obtíží, volbě vhodné metody výuky, občasné
dopomoci a intervenci učitele ve výuce.
Na prvním stupni jde především o povzbuzení handicapovaných žáků a vytvoření
takových podmínek, aby všichni mohli podat co nejlepší výkon. Na druhém stupni je důležité,
aby učitel pomohl žákovi nalézt a vytvořit učební styl a strategie. Naučí-li se žák znát své
zvláštnosti a specifické potřeby, může být úspěšný při náročnějším studiu i na střední škole.
Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni
žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností.

Péče o žáky z méně podnětného rodinného prostředí
Problémy zaznamenáváme nejen v integraci zdravotně postižených či jinak
znevýhodněných žáků, zvláště pak těch, jejichž postižení či problémy negativně ovlivňující
školní výkonnost nejsou na první pohled patrné. Velké problémy ve škole mají proto i žáci
z prostředí sociálně a ekonomicky nepodnětného, tedy i z prostředí, v němž si rodiče nejsou
ochotni nalézt na děti potřebný čas. I oni mají možnost po dohodě látku konzultovat
s vyučujícím. Třídní učitel sleduje jejich docházku, navazuje komunikaci s rodiči či
zákonnými zástupci a v případě potřeby spolupracuje s Odborem školství a sociálních věcí
MěÚ v Třeboni.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází z nového školského zákona
č.561/2004Sb. i z vyhlášky o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a
vzdělávání žáků mimořádně nadaných č.73/2005Sb.
Žáci si volí vlastní pracovní tempo, vlastní postupy při řešení úloh, které umožňují
kreativitu. Zvýšenou motivací se učitel snaží o rozšiřování učiva do hloubky ve vyučovacích
předmětech. Následně zadává specifické úkoly a rozebírá výsledky práce žáka. Zapojuje ho
do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, soutěží či olympiád, aby svůj výkon mohl
porovnat. Podporujeme jeho činorodost, samostatnost a aktivní přístup. Jeho zájem
podněcujeme nabídkou volitelných předmětů, seminářů a kroužků.
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4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
4.1. KLASIFIKACE ŽÁKŮ
Stále častěji se nám potvrzuje, že úspěch našich dětí ve škole hodně závisí na tom, zda
se narodily v rodině, která jim s učením pomáhá, nebo mají tu smůlu, že to jejich rodina
nedělá.
Stav po opravných zkouškách k 31.8.2014
třída

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
celkem

celkem
žáků

žáci integrovaní

prospělo
s vyznamenáním
1. pol.
2. pol.

1. pol.

2. pol.

24
19
14
22
24
23
24
26
17

1
1
0
0
0
0
0
1
0

1
1
0
0
0
0
0
1
0

24
16
6
13
12
3
3
4
4

193

3

3

85

prospělo

neprospělo

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

24
15
7
12
11
4
3
5
0

3
7
8
12
18
19
20
13

4
7
10
13
15
19
17
17

0
1
0
0
2
2
2
0

0
0
0
0
3+1
2
4
0

81

100

102

7

10

4.2. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Snížený stupeň z chování byl udělen žákům za hrubé porušování školního řádu jako je
lhaní a krádeže, nevhodné chování vůči spolužákům, neplnění školních povinností a
neomluvená absence.
třída

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

stupeň chování
1
2
1. pol. 2. pol.

24
19
14
21
24
21
24
26
17

24
19
14
22
24
22
24
26
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výroční zpráva školy 2013 - 2014

3

omluvených
1. pol. 2. pol.

0
0
0
0
0
1
0
0
0

467
463
281
723
472
853
891
1056
791

735
511
276
1059
657
1217
1055
1474
968

počet zameškaných hodin
neomluvených
Ø na
1. pol. 2. pol.
žáka

50,08
51,25
39,78
81,00
47,04
90
78,33
97,31
103,47

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
200
0
0
0

Ø na
žáka

0
0
0
0
0
8,69
0
0
0
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4.3. PŘEHLED VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
Během školního roku je uděleno daleko více pochval něžli napomenutí a důtek.
Pochvaly jsou udělovány především za reprezentaci školy na soutěžích, olympiádách či
veřejných vystoupeních. Napomanutí a důtky pak za naplnění školních povinností či
přestupkům proti školnímu řádu.
Přehed udělených výchovných opatření
pochvala TU

pochvala ŘŠ

třída

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
celkem

napomenutí
TU
1.pol. 2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

0
0
0
1
4
0
0
10
6

0
0
1
1
14
0
6
8
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

6
9
4
3
3
0
6
4
3

0
0
0
0
3
0
0
0
0

21

30

1

38

3

důtka TU

důtka ŘŠ

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

3

0

3

0

4.4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2013 – 2014 ukončilo povinnou školní docházku v naší škole celkem
17 žáků z 9. ročníku. V tomto školním roce po dlouhé době dělali žáci na maturitní obry
přijímací zkoušky.
Zájem o učební obory je v letošním roce malý, většina žáků byla přijata na střední
školy s maturitou a gymnázia. Z uvedeného přehledu je patrné, že 11 dětí se hlásí na SŠ
s maturitou, 2 žáci na gymnázium, zbývající 4 na učební obory.
Rozmístění žáků 9. tříd
z toho přijatých na

Počet žáků
Celkem

Gymnázia

SŠ s maturitou

SOU

17

2

11

4

U

Jiné

Ke studiu na víceleté gymnázium se z 5. třídy hlásili 4 žáci. Úspěšné byly 2 žákyně,
dva žáci nebyli přijati. Jedna žákyně byla přijata na Gymnázium Třeboň a jedna žákyně na
Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích.
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4.6. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis žáků do budoucí 1. třídy je velkou událostí v životě každého dítěte.
Předznamenává jeho vstup do školy a začátek osamostatňování a přípravy na život. Abychom
dětem přechod z mateřské školy do základní ulehčili, zpestřili a slavnostně je naladili pro
celoživotní studium, připravili jsme sadu setkání s dětmi a jejich rodiči v rámci projektu
Večerníčkova předškolička. Při všech setkáních doprovázely děti postavičky ze známých
Večerníčků (žáci 5. ročníku) a samozřejmě i Večerníčkovy čepice.
Počty zapsaných žáků
počet prvních
tříd

počet dětí u
zápisu

počet dětí
přijatých

počet dětí starších
6ti let

počet odkladů

1

27

24

3

4

FOTOGRAFIE – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
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5. PRACOVNÍCI ŠKOLY
5.1. POČET ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY (stav k 30. 6. 2014)
VEDENÍ ŠKOLY
I. STUPEŇ

ZŠ

II. STUPEŇ
ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠJ

MŠ

PROVOZNÍ
ZAMĚSTNANCI
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PROVOZNÍ
ZAMĚSTNANCI
ŠKOLNÍ JÍDELNA –
VÝDEJNA
PROVOZNÍ
ZAMĚSTNANCI

ředitel školy
zástupce ředitele
učitelé
učitelé
z toho učitelé na částečný úvazek
vychovatelky
ekonomka (částečný úvazek)
účetní (částečný úvazek)
uklizečky
učitelky
uklizečka
domovník (částečný úvazek)
provozní zaměstnanec na výdej jídel
(částečný úvazek)
vedoucí ŠJ (částečný úvazek)
účetní ŠJ (částečný úvazek)
hlavní kuchařka
kuchařka
pomocná síla (částečný úvazek)
prodavačka (bufet)

Celkový počet zaměstnanců
Celkový přepočtený počet zaměstnanců

1
1
6
10
6
2
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
38
32,2

5.2. PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ (stav k 30. 6. 2014)
MŠ
ŠJ-výd.MŠ
ZŠ
ŠD
ŠJ
HČ
Celkem PO

Počet zaměstnanců celkem
Fyzický
Přepočtený
8
6,5
1
0,5
21
17,9
2
2,0
5
4,3
1
1,0
38
32,2

Počet pedagogů
fyzický
přepočtený
6
5,16
16
13,9
2
2,0
24
21,06

Počet ostatních zaměstnanců
fyzický
přepočtený
2
1,3
1
0,5
5
4,0
5
4,3
1
1
14
11,1

5.3. ZMĚNY V PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ
Pedagogové
1
2

Ostatní
2
1

Odchody
Příchody
Příchody
Kateřina Dušáková, učitelka MŠ, zástup za nemoc, k 1. 6. 2014
Jaroslava Bártová, hlavní kuchařka, k 1. 7. 204
Ilona Šafářová, hlavní učitelka MŠ, k 1. 8. 2014
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Odchody
Markéta Vacková, uklízečka ZŠ, ukončení pracovní smlouvy k 30. 6. 2014
Alena Zvánovcová, hlavní kuchařka, odchod do starobního důchodu k 30. 6. 2014
Jana Gruberová, učitelka MŠ, ukončení dohodou k 31. 7. 2014

5.4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Mgr.

Příjmení
MLNAŘÍKOVÁ
FUCHSOVÁ
MALECHOVÁ
PETRŽELOVÁ
ŽÁČKOVÁ
PADRTOVÁ
SCHREIBMEIEROVÁ
FRÍD
MILISDÖRFEROVÁ
FILÍPKOVÁ
ŠTĚPÁNKOVÁ
BUMBOVÁ
LAHODNÁ
PETRŽELA
MLNAŘÍK
BALCAROVÁ
BÁRTŮ
NOHAVOVÁ
KLEČKOVÁ
NĚMCOVÁ
GRUBEROVÁ
URBANOVÁ
DUŠÁKOVÁ
VACKOVÁ

Vysvětlivky: VP
ICT
ŠVP
EVVO
ŠMP
ŠPZ
TŠ

jméno
Jana
Renáta
Hana
Vlasta
Pavla
Petra
Jitka
Veronika
Vladimíra
Vlasta
Petra
Kamila
Šárka
Rudolf
Jan
Jitka
Věra
Iveta
Helena
Jaroslava
Jana
Alena
Kateřina
Jiřina

funkce
ředitelka školy
zást. ŘŠ, ŠVP
ŠPZ

EVVO
ŠMP
VP

ICT

aprobace
M – CH
ČJ – HV
1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
D – OV
ČJ – D
CH – Př
M – VT
ČJ – VV
F – TP
M – TV
ZUŠ – klavír

třídnictví

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

vedoucí učitelka

- výchovný poradce
- koordinátor pro oblast ICT
- koordinátor tvorby a realizace školního vzdělávacího programu
- koordinátor environmentálního vzdělávání
- školní metodik prevence pro I. a II. stupeň
- garant programu Škola podporující zdraví – Zdravá škola
- garant programu Tvořivá škola
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OSTATNÍ

PRACOVNÍCI

příjmení
NĚMCOVÁ
VÍTOVÁ
KUTHANOVÁ
VACKOVÁ
ŠUSTOVÁ
NOSKOVÁ
PRÁŠKOVÁ
SUKOVÁ
ZVÁNOVCOVÁ
MILABERSKÁ
ŘEHOŘOVÁ
ZVÁNOVCOVÁ
POTURNAYOVÁ
NĚMEC

jméno
Ivona
Zlata
Miroslava
Markéta
Markéta
Marcela
Martina
Ivana
Alena
Helena
Jitka
Hana
Zdena
Martin

funkce
ekonom školy
účetní
uklizečka ZŠ
uklizečka ZŠ
uklizečka ZŠ
uklizečka MŠ
vedoucí ŠJ
provozní ŠJ
vedoucí kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
prodavačka
pomocná kuchařka
domovník – topič

5.5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Práce pedagoga není jednotvárná nejen proto, že pracuje s měnícím se kolektivem dětí,
ale i proto, že právě tento důvod ho vede k potřebě vzdělávat se, školit. To je i jedna z priorit
vedení školy. Podporujeme jak individuální vzdělávání v rámci rozšiřování aprobační
specializace, seznamování s novými pedagogicko-psychologickými trendy, tak i vzdělávání v
širším dopadu související s běžnými životními situacemi. Nejčastěji se jedná se o kurzy
akreditované MŠMT ČR v programu DVPP. Kurzy se zaměřují na nové metody a přístupy v
práci se třídou, na tvorbu a praktické využití individuálního vzdělávacího plánu, na efektivní
spolupráci mezi učiteli nebo na nové nástroje, které pomohou v začleňování dětí se
znevýhodněním.
DVPP se ve škole organizuje na základě těchto principů:
- rovnost příležitostí a zákaz diskriminace – každý z pedagogických pracovníků má
stejnou možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou
zahrnuty v tomto plánu, při současném dodržení všech podmínek stanovených tímto
plánem;
- potřeby školy – základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího
vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v rámci plánu
DVPP;
- rozpočet školy – výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit a organizace
celého systému DVPP vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje;
- studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů a
podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP určující studijní zájmy
jednotlivých pedagogických pracovníků.
Nejčastější formou v tomto školním roce bylo individuální vzdělávání s převahou témat
jazykových a rozvoje čtenářské gramotnosti. Novým trendem zavedeným do škol je téma
finanční gramotnosti. Mezi pravidelné kurzy patří preventivní programy. Učitelé získávají i
předávají vlastní zkušenosti, jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí,
povah, způsobů přemýšlení. Jak učit děti, aby učení bylo prospěšné všem dětem ve třídě. Jak
naplánovat a zorganizovat výuku, aby pracovaly všechny děti.
Někteří učitelé se zúčastňují celoročních kurzů. Jedná se především o kurzy jazykové.
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Finančně méně náročnou formou je školení celého pedagogického sboru. Vzhledem k
vybavení školy interaktivními tabulemi, notebooky a další IC technikou je důležité zvyšovat
kompetence učitelů v této oblasti. Letos proběhl jednodenní workshop k rozšiřování
dovedností práce na PC a s interaktivní tabulí. Workshop byl realizován v rámci udržitelnosti
projektu Škola 21. století.
Velikého ohlasu se dostalo kurzu zaměřeného na poskytování první pomoci.
Školitelkou byla profesionální záchranářka pozemní i letecké Záchranné služby Jihočeského
kraje.

Společná školení pedagogického sboru
Pracovní workshop

2. 5. 2014

Mgr. K. Bumbová

Pomoz mi! Volej 155!

9. 5. 2014

Mgr. R. Grygarová

Souvislá školení, dlouhodobé kurzy
K. Bumbová
H. Malechová

Elixír do škol - Fyzika
Brána jazyků – celoroční kurz Aj pro 1. st.

Individuální DVPP
V. Fríd

R. Fuchsová

V. Filípková

Š. Lahodná

H. Malechová

V. Milisdörferová
J. Mlnařík
J. Mlnaříková
P. Padrtová

Expresss Way of Learning I.
Jak rozezpívat nezpěváky
Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách angličtiny
Pentagram úspěšné školy
Standardy pro ZV – vzdělávací obor M, ČJ, CJ
Tvořivé psaní v hodinách češtiny
Kariérní systém
Pracovní právo, aktuální stav a praxe
Alternativní metody při práci s prozaickým textem
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gram. a efektivnímu učení
Výtvarná výchova tvořivě I.
Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti
Výtvarné techniky
FG – Finance v praxi
Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně
Výtvarné hrátky s odpadem
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP
Výtvarná výchova tvořivě I.
Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti
Šikana ve školním prostředí
Výuka konverzace a slovní zásoby
Výuka gramatiky a slovní zásoba v AJ
Krajská konference -Prevence rizikového sexu
Interaktivní metody ve výuce M pro 1. st. ZŠ
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací
Autorské právo
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP
Netradiční práce s poezií
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V. Petrželová
J. Schreibmeierová
P. Štěpánková
P. Žáčková
V. Bártů
I. Nohavová
J. Vacková
A. Urbanová
M. Prášková
Z. Vítová

Angličtina pro ty, kteří chtějí učit
Angličtina od začátku – jak začít?
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gram. a efektivnímu učení
Netradiční práce s poezií
Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů
Angličtina od začátku – jak začít?
Jak učit environmentální výchovu atraktivně
Jak na němčinu nově
Angličtina pro ty, kteří chtějí učit
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gram. a efektivnímu učení
Angličtina od začátku – jak začít?
Výtvarné techniky
Právní vědomí vychovatelů
Výtvarné techniky
Dítě se specificky narušeným vývojem řeči
Už půjdu do školy
Manažerské řízení procesu změn ve šk. stravování ŠJ
Aktuální problémy v účetnictví přísp. org

FOTOGRAFIE – DVPP PRO CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR
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6. PROJEKTY ŠKOLY
V posledních letech škola realizuje projekty financované z prostředků EU. Přehled projektů
realizovaných či udržovaných ve školním roce 2013 – 14:
Název projektu

Registrační číslo

Finanční
podpora

Škola pro život

CZ.1.07/1.1.10/01.0081 3 800 000

Škola 21. století

CZ.1.07/1.3.06/03.0028

1 619 927

EU peníze pro ZŠ Lomnice nad
CZ.1.07/1.1.00/44.0007 1 133 780
Lužnicí
2 110 291
Škola pro život v 21. století
CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Doba
realizace
2009 - 2011
2011 - 2012
2011 - 2014
2013 - 2014

Zlepšení podmínek pro implementaci
partneři
inovativních metod a forem výuky CZ.1.07/1.1.00/44.0007
projektu
přírodovědných předmětů na ZŠ

2013 - 2014

Rozvoj technického
v Jihočeském kraji

2013 - 2015

vzdělávání

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

partneři
projektu

6.1. PROJEKT ŠKOLA PRO ŽIVOT
Tento projekt byl realizován v letech 2009 – 2011. V letošním třetím roce jeho
udržitelnosti se neobjevily žádné problémy při realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Byly
splněny vytyčené cíle projektu – využívalo se zakoupené materiální vybavení školy v oblasti
ICT, odborné kompetence pedagogů školy byly dále prohlubovány, vytvořené výukové
materiály a metodiky významně obohatily výuku z hlediska atraktivnosti i smysluplnosti.
Již v průběhu projektu realizační tým ověřil jednotlivé KA projektu. Jejich přínos pro
cílové skupiny (učitelé a žáci) i pro samotnou výuku je velký. Výuku zkvalitňují, zefektivňují
a zatraktivňují a při tom náklady na jejich udržitelnost nejsou nijak závratné. Do pokračování
aktivit projektu byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci a žáci školy. Výstup některých
činností umožnil zapojení i široké veřejnosti. Náklady na realizaci KA jsou hrazeny
z provozních peněz školy či ze sponzorských darů.
Spolupráce s partnery projektu – ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou, Gymnázium
Třeboň a Město Lomnice nad Lužnicí – pokračovala a dále se rozvíjela. Žáci I. stupně ZŠ
Novosedly nad Nežárkou navštívili Vánoční burzu u nás ve škole. Na zbytek dne byl
připraven program práce s interaktivní tabulí a učebně PC. Žáci ZŠ Novosedly pokračují na
II. stupni zpravidla na naší škole, proto je pro ně seznámení s prostředím budoucí školy velmi
důležité. Městská knihovna organizovala besedy pro žáky, výstavy prací žáků pro širokou
veřejnost. Žáci připravují kulturní vystoupení ku příležitosti významných dnů – Den matek,
Vánoční vystoupení, Den osvobození…

I N V E S T I C E
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6.2. PROJEKT ŠKOLA 21. STOLETÍ
Projekt byl úspěšný v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
oblast podpory 7.1 počáteční vzdělávání. Realizován byl od března 2011 do června 2012 a ve
výši 1 619 927,60 Kč spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Z finančních prostředků
byly zakoupeny notebooky pro všechny pedagogické pracovníky. Na nich pak učitelé
vytvářeli výukové jednotky. Ty jsou uloženy na webu projektu www.21.lomnicenl.net a jsou
tak k dispozici nejen učitelům z různých škol, ale i jejich žákům.
Cílem projektu bylo zvyšovat odbornost učitelů v oblasti ICT, naplňovat vizi moderní
školy s vysokou kvalitou pedagogického sboru i vybavení, respektovat individualitu dítěte a
zároveň ho pozitivně motivovat ke vzdělání.
Vytyčené cíle projektu byly splněny - učitelé využívali zakoupené notebooky při přípravě na
vyučování i během samotné výuky. Odborné kompetence učitelů významně obohatily výuku
z hlediska atraktivnosti i smysluplnosti. Stránky projektu i školní úložiště bylo využíváno
učiteli i žáky.
Během druhého roku udržitelnosti projektu se neobjevily žádné potíže. Drobnosti
technického rázu při využívání ICT techniky byly řešeny neprodleně za pomoci "konzultantů"
či ICT koordinátora. Během roku pouze jednou bylo využito odborné firmy pro odstranění
závady na notebooku. Na opravu se nevztahovala záruka a byla hrazena z provozních
prostředků školy.
FOTOGRAFIE – PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU S NOTEBOOKY
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6.3. PROJEKT EU PENÍZE PRO ZŠ LOMNICE NAD LUŽNICÍ
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Počáteční vzdělávání – EU Peníze školám. MŠMT
ČR schválilo podanou žádost a škola tak získala finanční prostředky ve výši 1 133 780,- Kč.
Zahájen byl 19. 10. 2011 a ukončen 18. 4. 2014
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání v základní škole.
Finanční prostředky projektu jsme využili ke zkvalitnění vzdělávání žáků. Zkvalitnění
a zefektivnění výuky zajisťujeme průběžným vzděláváním učitelů v oblasti dalšího
vzdělávání, tvorbou a následným využíváním učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity
výuky v oblasti cizích jazyků, čtenářské a matematické gramotnosti probíhá individualizací
výuky.
Z projektových finančních prostředků byly zakoupeny tři interaktivní tabule (dvě na
první stupeň a jedna do učebny fyziky).
FOTOGRAFIE – VYBAVENÍ UČEBEN INTERAKTIVNÍMI TABULEMI
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6.4. ŠKOLA PRO ŽIVOT V 21. STOLETÍ
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ za účelem posílení
konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace vybavení školy a zavádění nových metod
do výuky. Specifickými cíli projektu je rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit školy tak,
abychom:
- vzbudili u žáků chuť ke čtení, tu pak dál udržovali a podporovali
- zlepšili znalosti žáků v cizím jazyce, rozšíříme týdenní dotaci jazyků a předměty
volitelné, nejmenší žáky budeme motivovat v zájmovém kroužku
- zvýšili využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech, vytvořili výukové
materiály zapojující do výuky ICT s důrazem na mezipředmětové vazby a regionální
souvislosti
- zvýšili finanční gramotnost žáků a podnikatelské znalosti pro úspěch jednotlivce v
osobním i profesionálním životě
- motivovali žáky k zájmu o přírodní vědy a formovat postoje žáků ke svému regionu a k
přírodnímu prostředí prostřednictvím realizace průřezového tématu EVVO.
Projekt jsme zahájili 2. 9. 2013 a ukončen bude 31. 12. 2014. Díky finanční podpoře z
EU jsme v rámci pěti klíčových aktivit realizovali pro žáky ZŠ besedy se spisovateli,
semináře či pobytové programy EVVO, výuku kroužků a volitelných předmětů, exkurze do
bank, návštěvy partnerské rakouské školy. Zároveň jsme vybavili učebnu informatiky na I.
stupni novými počítači a dvě třídy interaktivními tabulemi. Pro žáky II. stupně jsme zřídili
dvě informační hnízda (3 počítače s internetem, tiskárna), která mohou využívat během i
mimo vyučování.

Lomnické listy, leden 2014
Beseda se spisovatelem Jiřím Macounem
V rámci projektu Škola pro život v 21. století je kromě jiného podpořena i klíčová aktivita
rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků. Motivaci dětí k četbě posilujeme pravidelnými návštěvami
městské knihovny , autorským čtením a besedami s autory knih.
Ve čtvrtek 5. prosince se žáci 6., 7., 8. a 9. třídy zúčastnili besedy se spisovatelem Jiřím
Macounem z Českých Budějovic, který píše knihy pro děti a mládež. Čekalo je nejen autorské čtení
z knihy Plus minus Max, ale i zajímavé vypravování o práci spisovatele. Myslím, že při čtení z knihy,
která vypráví o humorných příhodách osmáka Maxmiliána Brože, se žáci – podle úsměvných reakcí,
dobře bavili. Při besedě pokládali žáci panu Macounovi dotazy a dozvěděli se, mimo jiné, že o psaní
přemýšlel od 5. třídy, kdy napsal a nakreslil komiks o letu na Venuši, že se zabýval různými obory –
kosmonautikou, letectvím, vojenstvím a tyto poznatky shrnul ve svých odborných knihách pro mládež
o historii letectví, válečnictví, československých opevněních a že si tyto knihy sám ilustroval. Zvláště
kluci obklopili pana spisovatele a zajímali se o tyto knihy.
Žáci od 6. do 9. třídy byli vnímavým publikem, se zájmem poslouchali, ptali se a na závěr
ocenili pana spisovatele potleskem.
Hana Malechová
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FOTOGRAFIE – BESEDA S J. MACOUNEM

Lomnické listy, březen 2014
Autorské čtení a beseda se spisovatelem Janem Opatřilem
V rámci projektu Škola pro život v 21. století je mimo jiné podpořena klíčová aktivita rozvíjející
čtenářskou gramotnost žáků. Motivaci dětí k četbě posilujeme také pravidelnými besedami se
zajímavými spisovateli.
V únoru přijel do naší školy pobesedovat s dětmi první, druhé a třetí třídy spisovatel, ilustrátor a
rybář Jan Opatřil se svým knižním hrdinou kapříkem Metlíkem. Autor čtením příběhů a formou besedy
představil všechny tři knihy o životě malého kapříka v řece, rybníku a přehradě. Knihy jsou pro
všechny děti, co mají rády svět ryb a vodních živočichů a chtějí se něco nového o nich dozvědět. A že
mají spoustu znalostí z vodní říše děti prokázaly správnými odpověďmi na spisovatelovy otázky. Děti
velmi dobře spolupracovaly, poznávaly ryby a vodní živočichy na obrázcích. Bylo to milé a příjemné
povídání, děti si besedu a čtení užily a těší se na své vlastní čtení příběhů kapříka Metlíka.
Hana Malechová

FOTOGRAFIE – BESEDY SE SPISOVATELI
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Lomnické listy, leden 2014
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
V rámci projektu Škola pro život v 21. století je mimo jiné podpořena klíčová aktivita rozvíjející
čtenářskou gramotnost žáků. Motivaci dětí k četbě posilujeme také pravidelnými besedami se
zajímavými spisovateli.
Jak sepíše kniha o osobnostech devatenáctého století? Kde hledá autor informace a zdroje?
Kdo všechno na knize v nakladatelství pracuje? Tyto a mnohé další otázky zodpovídala paní
spisovatelka Martina Bittnerová při besedě se žáky čtvrtého až devátého ročníku. Spisovatelka
představila svou knihu Utajené životy slavných Čechů – hlavními hrdiny jsou muži – spisovatelé,
známí i neznámí ze školních učebnic – K. H. Mácha, Viktor Dyk, S. K. Neumann a jiní. Paní
spisovatelka je dětem představila i s jejich mnohdy dramatickými osudy. Hovořila o své práci od
prvotního nápadu přes sběr materiálu z archivu Památníku národního písemnictví, ukazovala dobové
obrázky, mnohdy pro dnešní děti humorné, mladším žákům ze 4. a 5. třídy ukázala staré autentické
dopisy a děti zkoušely přečíst staré písmo. Povídala o tom, jak materiály ke knize sbírala patnáct let a
napsanou ji měla za osm měsíců a také o knize pro náctileté dívky V průšvihu, sci – fi příběhu, při
jehož psaní si odpočinula od sbírání materiálu. Věřím, že povídání s paní spisovatelkou bylo přínosem
pro žáky a učitele.
Beseda očima dětí:
M. Salabová:
Milá, energická a sympatická paní. Zaujala mě, že nám ukázala svoje poznámky i kopie dopisů
spisovatelů. Beseda byla vtipná a zajímavá. Můj pohled na spisovatele se tak změnil.
J. Hniličková:
M. Bittnerová se mi zdála výjimečná. Všichni spisovatelé totiž píší o hodně známých lidech z historie.
Avšak ona napsala knížku o lidech méně známých.
A. Bočková:
Mně se líbilo na fotografiích, že muži tehdy nosili velké mašle u krku.
F. Benda:
Nevěděl jsem, že ve starší době nosili bohatší muži velké mašle. A také mě zaujalo, že paní
spisovatelka napsala knížku za půl roku.
T. Řehoř:
Nejvíc mě zaujalo vyprávění o její práci v archivu.
J. Egert:
Myslel jsem si, že spisovatelky jsou jenom staré, ale zmýlil jsem se. Spisovatelky mohou být i mladé.
Líbila se mi prezentace paní Bittnerové, byla energická a byla mi sympatická.
Z dopisu spisovatelky M. Bittnerové
Chtěla jsem poděkovat za pozvání a setkání s žáky i zaměstnanci Vaší školy v rámci besed, které
jsem měla 24. 1. 2014 v lomnické knihovně. Rozhodla jsem se napsat tento e-mail z toho důvodu, že
jsem opravdu dlouho nezažila tak ukázněné a vychované žáky. Navíc při srovnání s jinými školami
mám dojem, že se u Vás stále ještě dbá na jazykovou, nebo spíše literární, výchovu, což mě
nesmírně potěšilo. Budu Vám vděčná, pokud mé poděkování sdělíte i Vašim paním učitelkám, které
byly u besed přítomné. Doufám, že jsem se s Vaší školou "nepotkala" naposledy a že nás snad v
budoucnu čeká další spolupráce.
Přeji Vám mnoho zdaru ve Vaší záslužné práci. S pozdravem M. Bittnerová

Lomnické listy, leden 2014
Eko- výchova v měsíci lednu
V rámci projektu Škola pro život v 21. století realizuje naše škola v Lomnici mnoho zajímavých
programů zaměřených na environmentální výchovu a osvětu. Také v tomto školním roce jsme v této
oblasti navázali na dobrou spolupráci se střediskem ekologické výchovy Cassiopeia České
Budějovice. V měsíci lednu proběhlo několik zajímavých programů, kterými jsme se snažili dětem
rozšířit a především zpestřit výuku předmětu Člověk a jeho svět. Dne 17. 1. proběhly programy pro 1.
- 5. ročník prvního stupně. Pod vedení zkušených lektorů děti absolvovaly programy Kouzelná voda a
Cestování vodní kapky, kde praktickými aktivitami odhalovaly fyzikální a chemické vlastnosti vody.
Chválíme všechny žáky, kteří se v programech aktivně zapojovali a věříme, že i tentokrát byly pro
jejich výuku přínosem.
Mgr. Jitka Schreibmeierová
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FOTOGRAFIE – POBYTOVÝ PROGRAM EVVO 5. ROČNÍK - VESPOLEK

FOTOGRAFIE – PROGRAM EVVO ŘEKA VLTAVA Z PALUBY LODI
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6.5.

PROJEKT

ZLEPŠENÍ

INOVATIVNÍCH METOD
PŘEDMĚTŮ NA ZŠ

A

PODMÍNEK PRO IMPLEMENTACI
FOREM VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH

Od školního roku 2012 – 13 se naše škola jako jedna ze 14 ZŠ Jihočeského kraje
zapojila jako partner do projektu, který realizuje Zařízení vzdělávání a služeb České
Budějovice. Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů
na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Z
mezinárodních výzkumů (PISA 2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v
přírodovědné oblasti. U českých žáků došlo v poměrně krátkém období k druhému největšímu
zhoršení mezi testovanými zeměmi, což způsobuje prohlubování nerovnováhy mezi
jednotlivými vzdělávacími oblastmi.
Projekt přispívá ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů
prostřednictvím využití inovativních ICT pomůcek do vyučování přírod. předmětů. Primární
pozitivní dopad na žáky je realizován pomocí zavádění inovativních metod výuky
přírodovědných předmětů, sekundárním dopadem je zvýšení kompetencí pedagogických
pracovníků, kteří s žáky pracují.
Projekt byl ukončen v srpnu 2014. Škola získala čidla na měření fyzikálních a
chemických veličin, která se napojují na interaktivní tabuli a čtyři notebooky v celkové
hodnotě 200 000 Kč.

6.6. PROJEKT ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM
KRAJI
Projekt systematicky podporuje vzdělávání v technických oborech na 15 středních
odborných školách a učilištích Jihočeského kraje. Naše ZŠ je jednou ze sedmi partnerských
základních škol v regionu. Během školního roku navštěvovali zájemci z 8. a 9. ročníků
technický kroužek, celé třídy absovovaly zajímavé exkurze do strojírenských podniků.
Lomnické listy, říjen 2013
Exkurze Praha
Netradičně zahájili školní rok 2013-2014 žáci 8. a 9. ročníku. Dne 16. září se vydali do Planetária v
Praze, kde si prohlédli interaktivní výstavu. Zájemci si mohli vyzkoušet řídit vesmírné vozítko po
povrchu Měsíce a Marsu. Poté se prostřednictvím filmu „Vesmírný ostrov Země „ seznámili se
vznikem vesmíru, planet i Země.
Druhou část programu tvořila prohlídka Starého židovského města. Prošli si Starý židovský hřbitov,
kde je hrob rabína Löwiho. V Pinkasově synagoze viděli na stěnách zapsaná jména 80 tisíc Židů, kteří
byli v době druhé světové války deportováni do koncentračních táborů. Paní průvodkyně žáky
seznámila s židovskou historií, památkami i s náboženstvím.
Ačkoli celý den drobně pršelo, exkurze se vydařila a žákům se líbila.
V. Filípková

Lomnické listy, leden 2014
ODBORNÁ EXKURZE PRAHA – MLADÁ BOLESLAV
Žáci 8. a 9. ročníku se ve dnech 16. a 17. prosince zúčastnili odborné exkurze, kterou pořádala SŠ
České Velenice v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji.
Během exkurze první den navštívili „Království železnic“ v Praze na Smíchově, kde formou hry a
doplňováním pracovních listů získávali informace o využívání všech druhů energie a železniční
dopravě. Druhý den se seznámili s historií vozu Škoda v muzeu Škoda Auto a.s. a měli možnost si
prohlédnout výrobní linku za plného provozu i s fundovaným výkladem.
Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem žáků o technické obory.
Celá akce byla výborně připravená a zabezpečená a žákům se velmi líbila.
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FOTOGRAFIE – PLANETÁRIUM PLZEŇ
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Lomnické listy, červen 2014
Interaktivní Plzeň
V rámci projektu Rozvoj vzdělávání v Jihočeském kraji se ve dnech 28. a 29. dubna žáci osmého
ročníku zúčastnili výukové exkurze do Plzně. Zde navštívili interaktivní expozici v Techmanii Science
Center. Měli možnost si na exponátech vyzkoušet sílu větru, vody nebo reakci člověka na tmu, či si
porovnat své výkony ve skoku se zvířaty. V sekci Věda na doslech se zúčastnili interaktivního pořadu
Nad zvukem. Při této vědecko-technické show se dozvěděli, jak zvuk vzniká. S využitím základních
akustických pravidel poznali, že lze hrát na netypické nástroje. V závěru se přesvědčili, že
nadzvukovou rychlost lze překonat jedním prásknutím biče. V 3D planetáriu je zaujala interaktivní
expozice Vesmír.
Druhý den si v Pivovarském muzeu pouze neprohlíželi vystavené exponáty, ale aktivně vyhledávali
indicie, podle kterých vyplňovali pracovní listy. Zapojili se do tří výukových programů. Víte, co je
formanství, ledařství či bednářství? Jsou to dnes již pomalu zapomenutá řemesla, s nimiž se děti
v jedené z dílen seznámily, neboť souvisela s pivovarnictvím. V pracovních dílnách Jak se staví město
a Jak se žilo ve středověkém městě poznávali vývoj každodenních lidských činností, co lidé jedli, jak
vypadala jejich hygiena či si zobrazili moderní a historickou domácnost. Díky unikátnímu 3D
dřevěnému modelu měli možnost postavit si město Plzeň a pochopit dynamiku jejího rozvoje. Každá
z pracovních dílen zapojené žáky ocenila osobitým listem o absolvování.
Protože jsme Plzeň navštívili na konci dubna, nešlo si nepřipomenout květnové osvobození americkou
armádou v roce 1945. Stejně tak prohlídka centra města s moderně pojatými kašnami- chrliči vody,
inspirovanými heraldikou znaku Plzně, ve všech účastnících exkurze snad zanechala nejen
vzpomínku, ale i touhu toto velké, kulturně průmyslové město znovu navštívit.
Celá exkurze se konala pod záštitou Střední školy dopravní v Českých Velenicích.
V. Filípková, R. Fuchsová

FOTOGRAFIE – EXKURZE PLZEŇ
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7. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
7.1. VEČERNÍČKOVA PŘEDŠKOLIČKA
Postava Večerníčka je již několik let v naší základní škole symbolem projektu, který je
realizovaný pro děti z lomnické mateřské školky. Cílem akce je, aby naši budoucí žáčci
přicházeli do školy bez zbytečných obav, aby se průběhu roku seznámili s novým prostředím
a svojí novou paní učitelkou. Zaměřujeme se však také na rodiče a v průběhu 3 setkání jim
poskytujeme dostatek námětů pro práci s jejich dětmi.
Celý projekt je rozdělen do pěti částí. Začíná předvánoční předškoličkou a pokračuje
zápisem do 1. třídy. Poté následuje jarní setkání s Večerníčkem a vrcholí dnem Slabikáře, kde
předškoláci sledují svoje starší kamarády, jak zvládli čtenářskou dovednost. Na závěr je už
čeká pouze slavnostní rozloučení s mateřskou školkou.
Poděkování patří nejen učitelkám I. stupně, které předškoličky připravují, ale také
žákům 5. třídy, kteří je trpělivě při plnění úkolů provází.

Lomnické listy, červen 2014
Jarní předškolička
16.6. od 16.30 hodin proběhne v budově základní školy již druhé setkání budoucích prvňáčků s třídní
učitelkou. Pro děti budou připraveny zábavné úkoly, na kterých budou moci ukázat svoji připravenost
pro vstup do 1. třídy. Rodičům budou poskytnuty informace týkající se pomůcek, které žáci obdrží od
školy a města. Těšíme se na setkání.
Mgr. Jitka Schreibmeirová

Lomnické listy, červenec 2014
Večerníčkova předškolička
16. 6. proběhlo v prostorách lomnické základní školy již druhé setkání s budoucími prvňáčky. Pro děti
byly připraveny jednoduché úkoly z oblasti matematiky, prvouky a psaní, na kterých nám ukázaly, jak
jsou připraveny na vstup do první třídy. Za pomoci kamarádů z 5. třídy a učitelek 1. stupně všechny
úkoly hravě zvládly.
A tak už zbývá jen říci: „ V září nashledanou.“
Mgr. Jitka Schreibmeirová

FOTOGRAFIE – VEČERNÍČKOVA PŘEDŠKOLIČKA
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7.2. SLAVNOST SLABIKÁŘE
Pasování prvňáčků na čtenáře je součástí malé tradiční školní slavnosti Den
Slabikáře. Na konci školního roku prezentují prvňáčci svou celoroční čtenářskou práci před
svými rodiči, prarodiči, spolužáky, předškoláky a dalšími hosty. V letošním roce Den
Slabikáře proběhl 13. června.
Na počátku příprav si děti společně s třídní učitelkou vybraly písničky a básničky, které
nahlas a srozumitelně přečetly či přednesly na schodech ZŠ. V letošním roce prvňáčci
provedli hosty celým svým školním rokem. Zazpívali písničky a o každém měsíci přednesli
básničku a přečetli krátké povídání, které společně s učitelkou sestavili při hodinách českého
jazyka. Děti nacvičovaly s velkým elánem a těšily se, až předvedou, co všechno se dokázaly
naučit. Den Slabikáře vyvrcholil pasováním na čtenáře a prvňáčci se stali skutečnými čtenáři.
Od paní knihovnice dostali dárek, knihu plnou příběhů. Snad je pěkná kniha bude provázet
nejen zaslouženými prvními prázdninami, ale celým životem.
FOTOGRAFIE – SLAVNOST SLABIKÁŘE

Lomnické listy, červen 2013
Den Slabikáře
Pasování prvňáčků na čtenáře je součástí malé školní slavnosti Den Slabikáře. Na konci
školního roku prezentují prvňáčci svou celoroční čtenářskou práci před svými rodiči, prarodiči,
spolužáky, předškoláky a dalšími hosty.
Na počátku příprav si společně vyberou písničky, básničky a povídání, které nahlas a
srozumitelně přečtou a přednesou. V letošním roce prvňáčci provedli hosty celým svým školním
rokem. Zazpívali písničky a o každém měsíci přednesli básničku a přečetli krátké povídání, které
společně s učitelkou sestavili při hodinách českého jazyka. Děti nacvičovaly s velkým elánem a těšily
se, až ukáží a předvedou, co se všechno dokázaly naučit. Den Slabikáře vyvrcholil pasováním na
čtenáře a prvňáčci se stali skutečnými čtenáři. Od paní knihovnice dostali dárek, knihu plnou příběhů.
Přeji jim, ať je pěkná kniha provází nejen zaslouženými prvními prázdninami, ale celým životem.
Hana Malechová
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7.3. KULTURNÍ AKCE
V rámci projektu Škola pro život v 21. století, který v tomto školním roce realizujeme,
se nám podařilo zajistit několik zajímavých kulturních akcí. Mezi ně bezesporu patří literární
besedy se spisovateli, kteří dětem prezentovali svoje knihy a vyprávěli o své práci. Děti tak
mohly zblízka nahlédnout pod pokličku této zajímavé profese.
Mezi naši pravidelnou a u dětí oblíbenou akcí je již tradičně předvánoční návštěva Malého
divadla v Českých Budějovicích. Tentokrát jsme vybrali titul Popelka z krejčovského salonu.
Žáci 2. stupně vyjeli za kulturou do družební školy v rakouském Bad Grosspertholzu. Zde
zhlédli zajímavé divadelní představení vídeňského souboru.
Vánoční atmosféru nám opět zpříjemnily vánoční koncerty pěveckého sboru Zvoneček a
Racek pod vedením Jitky Balcarové. Zpívání na schodech naší školy je akce, bez níž si
Vánoce už ani nedovedeme představit.
Příchod jara jsme s dětmi I. stupně oslavili nejen velikonočními dílnami a výzdobou
tříd, ale i uspořádáním recitační soutěže. Vítězové školního kola naši školu reprezentovali na
okresním kole v Jindřichově Hradci. Poděkování patří žákyním Petře Štěpánkové, Karolině
Marsové, Nele Vondráškové a Markétě Kabelové.
O výběr kulturních akcí se staraly Mgr. J. Schreibmeierová a Mgr. R. Fuchsová.
Lomnické listy, leden 2014
Příběhy bezpráví
V rámci projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili promítání
filmu Heleny Třeštíkové „Hitler, Stalin a já“. Film dokumentární formou zachycuje životní peripetie paní
Hedy Blochové. Poté následovala beseda s PhDr. Jiřím Petrášem, pracovníkem Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích. V závěru žáci reagovali na zhlédnutý film formou pracovní aktivity „kostka“ –
vyjadřovali své pocity, názory i postoje z různých úhlů pohledu.
V. Filípková

FOTOGRAFIE – VÍDEŇSKÉ ANGLICKÉ DIVADLO V PARTNARSKÉ ŠKOLE
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7.4. ROČNÍKOVÉ AKCE A EXKURZE
I tento školní rok pokračovaly na naší škole ročníkové akce, které slouží k lepšímu
poznání místa, ve kterém žijeme a ve vyšších ročnících i míst vzdálenějších. Při nich
poznávají žáci vybrané kouty našeho kraje, učí se v naší uspěchané době zpomalit a užít si
krásy kolem sebe.
Po každé akci následuje práce s materiály získanými v průběhu. Jde především o práci
žáků, kteří hodnotí vše, co viděli a co si prožili. Třídí všechny své poznatky, snaží se o
zdůraznění důležitých a podstatných věcí. Zároveň upozorňují ostatní na zajímavé maličkosti,
které utváří důležité celky.
1. ročník – Lomnice nad Lužnicí – 4. 6. 2014
Krásy a zajímavosti našeho města – Lomnice nad Lužnicí.
2. ročník – Okolí Lomnice nad Lužnicí – 10. 10. 2013
Okružní výlet kolem Lomnice nad Lužnicí – rybník Rožmberk- výlov.
3. ročník – CHKO Třeboňsko – 10. 10. 2013
Ochrana přírodního bohatství. Rybník Rožmberk, živočichové v jeho okolí, rostliny
rostoucí v těsné blízkosti vody i ty vzdálenější, ekologické hospodářství. Výlov rybníku.
4. ročník – Jindřichohradecko – 14. 5. 2014
Žáci 4. ročníku navštívili Jindřichův Hradec v loňském školním roce. Pro zpestření akcí
v letošním školním roce vybrali žáci po poradě s paní učitelkou náhradní variantu roč.
akce – České Budějovice, které navštívili společně s 5. ročníkem. Piaristické náměstí se
solnicí, historické budovy, kašna a Bludný kámen, Černá věž a radnice.
5. ročník – Českobudějovicko 14. 5. 2014
České Budějovice, náměstí s historickými budovami, kašnou a Bludným kamenem, Černá
věž a radnice.
6. ročník – Praha – 26. 6. 2014
Historické centrum našeho hlavního města.
7. ročník – Po proudu Lužnice
Vlakem po proudu Lužnice.
8. ročník – Křížem krážem po jižních Čechách – 26. 6. 2014
Záblatí, Vlkov, pískovny – cyklistický kurz, přírodní krásy - EVVO.
9. ročník – Šumava 9. – 13. 6. 2014
Šumava – turistický kurz, poznávání zajímavých příhraničních oblastí, přírodní krásy,
historie v této oblasti, problémy ekologického rázu. Příprava, plánování, práce s mapou,
časový rozvrh, fotodokumentace, publicita – LL, vyhodnocení akce.
Lomnické listy, červen 2014
Ročníková akce České Budějovice
14.5. 2014 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili ročníkové akce v Českých Budějovicích. Program akce byl
zvolen tak, aby vhodně korespondoval s učivem v jednotlivých ročnících a děti si mohly na vlastní oči
ověřit to, co se v hodinách naučily. Program měl dvě části. V rámci přírodovědné části děti navštívily
Planetárium, kde zhlédli zajímavou projekci a výklad o Sluneční soustavě. V druhé části zaměřené na
historii našeho krajského města děti putovaly po historických památkách v okolí náměstí a
seznamovaly se s jednotlivými uměleckými slohy. Odvážlivci si v závěru akce prohlédli krásu Českých
Budějovic z výšky Černé věže. I když počasí zpočátku nebylo na naší straně, věříme, že si všichni
výlet užili a odnesli si mnoho nových poznatků.
Jitka Schreibmeierová
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FOTOGRAFIE – ROČNÍKOVÉ AKCE

Lomnické listy, červenec 2014
Naše město – co o něm vím a nevím?
Aby děti 1. třídy mohly ve svých pracovních listech snáze odpovídat na otázky o Lomnici nad Lužnicí,
chodily v červnu po různých místech obce, seznámily se s památkami, historickými budovami a také
s troškou historie města. Absolvovaly prohlídky Městského úřadu, pošty, požární zbrojnice a Staré
radnice s obřadní síní a knihovnou. Za milé povídání o své práci a chodu těchto úřadů a budov a za
odpovědi na zvídavé dětské otázky děkuji paní Janě Šejdové, Marcele Božovské a panu M. Čápovi.
Děti také zjistily, že na lomnických rybnících se líbí labutím, které zde vyvedly hodně mláďat. A co
dětem v Lomnici nad Lužnicí nejčastěji chybí? Není divu, že v nadcházejícím letním období je to
bazén. Přejme jim splnění jejich přání.
za děti 1. třídy třídní učitelka Hana Malechová

FOTOGRAFIE – ROČNÍKOVÁ AKCE 1. TŘÍDY
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7.5. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Stranou naší pozornosti nezůstala ani péče o žáky nadané, talentové a hlavně aktivní.
V průběhu školního roku se žáci naší školy zapojili do sportovních i vědomostních soutěží a
olympiád. V okresním kole jsme reprezentovali školu v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek, v
recitační soutěži a Olympiádě biologické, z českého jazyka či matematické. V mnohých byla
oceněna jen účast, ale jsou i takové, v nichž se dosáhlo velmi kvalitních výsledků.
Za ocenění stojí již samotný fakt, že se zúčastnění přihlašují dobrovolně. Mají tak
možnost podle typu soutěže porovnat své síly v daném standardu.
Výborné výsledky jsou motivací nejen pro příští účast, ale i pro samotnou další školní
práci. Poděkování patří i vyučujícím, kteří je mimo rámec svých pracovních povinností
připravovali. Výčet jednotlivých výsledků uvádí následující tabulky.
okresní kola
Olympiáda ČJ
Olympiáda AJ
Zeměpisná olympiáda
Matematická olympiáda
Recitační soutěž

MC´ Donald´Cup
Biologická olympiáda
Dopravní soutěž
Jihočeský zvonek
Chemická olympiáda

Biologická olympiáda R.
Kurky

Matematický klokan

Bobřík informatiky

soutěžící
V. Božovský
M. Mikeš
J. Slipka
V. Božovský
A. Kabelová
N. Vondrážková
A. Štěpánková
K. Marsová
Špale M., Benda J.,
Malec M., Prášek M.,
Vitoň J., Ouda J.
P. Benedová
A. Šafářová
Marsová K., Mašková L,
Visčur A., Švec T.
T. Klimtová
J. Slipka
A. Šafářová
A. Šafářová
J. Slipka
P. Benedová
D. Dušáková
K. Hillová
Z. Peroutková
E. Švecová
T. Vacková
M. Kabelová
T. Vačkář
J. Slipka
K. Petrásková
M. Mikeš
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ročník
8.
9.
9.
8.
3.
3.
5.
5.

umístění
10.
16.
9.
2. – 3.
účastník
účastník
účastník
účastník

4. – 5.

4.

8.
9.

18.
16.

5.

4.

6.
8.
8.
9.
9.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
3.
7.
9.

bronzové pásmo
bronzové pásmo
zlaté pásmo
10.
9.
5.
6.
21.
22.
14.
21.
kategorie Cvrček 3.
kategorie Benjamín 9.
kategorie Kadet 3.
kategorie Benjaním
180 z 240 bodů
kategorie Kadet
204 z 240 bodů

7.
9.
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Lomnické listy, červen 2014
Úspěchy v matematice
Milé překvapení přinesl letošní ročník mezinárodní matematické soutěže KLOKAN
(http://www.matematickyklokan.net/). V soutěži řeší žáci předem připravených 24 matematických úloh
zaměřených na logiku, matematické uvažování, prostorové vnímání a aritmetické počty.
Žáci naší školy v něm prokázali vynikající matematické schopnosti.
Markéta Kabelová (3. třída) obsadila 2 místo z celkově 814 zúčastněných v kategorii Cvrček v okrese
Jindřichův Hradec (určena žákům 2. a 3. ročníků).
Tomáš Vačkář (7. třída) obsadil 9. místo z celkově 832 zúčastněných v kategorii Benjamín v okrese
Jindřichův Hradec (určena žákům 6. a 7. ročníků).
Jan Slipka (9. třída) obsadil 2. místo z celkově 764 zúčastněných žáků v kategorii Kadet v okrese
Jindřichův Hradec (určena žákům 8. a 9. ročníků).
Další výborný matematický výsledek vybojoval Vladimír Božovský z 8. třídy, který obsadil 2. místo
v okresním kole Matematické olympiády.
Všem jmenovaným děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. Kamila Bumbová
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7.6. PĚVECKÉ SBORY
Pěvecké soubory Racek a Zvoneček fungují při ZŠ Lomnice již od začátku sedmdesátých
let minulého století. Od té doby těmito soubory prošlo mnoho dětí, které se účastnily a dodnes
účastní mnohých koncertů, přehlídek a soutěží.
Minulý rok byl pro školní soubory vedené paní učitelkou Mgr. Jitkou Balcarovou
úspěšný, těší nás návštěvnost našich koncertů nejen z řad rodičů vystupujících, ale i bývalých
členů souborů, žáků i široké veřejnosti. Navzdory dosavadnímu ubývání počtu žáků se daří
udržet zájem o sborový zpěv v Lomnici.
Ve školním roce 2013 - 2014 se pěvecké soubory Zvoneček a Racek, jako každý rok,
účastnily různých veřejných vystoupení. Již na konci září 2013 jsme zpívali na vernisáži
výstavy žáků výtvarného oddělení ZUŠ Třeboň v kostele sv Václava, kde byly vystaveny i
práce dětí z Lomnice. Dne 28. 10. 2013 a 8. 5. 2014 některé děti z pěveckých souborů
zazpívaly u příležitosti pietních aktů.
Stalo se již tradicí, že se účastníme adventních koncertů v Lomnici a Novosedlech nad
Nežárkou a před Vánocemi se koná Zpívání na schodech. Letos tomu nebylo jinak.
Rok 2014 je také rokem, kdy si připomínáme 40 let od vzniku našich souborů. Je
hezké, že přes snížení celkového počtu žáků naší školy fungují dva sbory, snad to tak bude i
nadále. Jako „dárek“ letos děti dostaly možnost zazpívat si s profesionální kapelou a jejím
sólistou Petrem Bendem 24. 5. na Farské louce. Byl to hezký zážitek pro všechny mladé
zpěváky.
Letošní koncerty jsme zakončili 6. června v kostele sv. Václava společným
vystoupením se souborem Javoráček a také s částí žáků tanečního oddělení ZUŠ Třeboň.
Žákyně Anežka Šafářová, Tereza Vacková, Petra Benedová a Helena Rozporková se
letos účastnily pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Získaly stříbrné a bronzové pásmo.
FOTOGRAFIE – ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH – VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU
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7.7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Pro smysluplné využití volného času našich žáků nabízíme zájmové kroužky:
 dovedné ruce
 dopravní výchova
 zdravotní kroužek
 výtvarný kroužek
 dyslexie
 zdravotní tělesná výchova
 florbal
 taneční koužek
Mnoho dětí také navštěvuje místní ZUŠ, oddíly TJ Tatran a oddíly Junáka. Učitelky I. stupně
nabízejí vánoční a velikonoční tvořivá odpoledne. Pro žáky II. stupně byla v rámci projektu
Škola pro život v 21. století realizována soutěžní odpoledna s finanční tématikou.
Lomnické listy, leden 2014
HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR KRAJ VYSOČINA / 19. – 24. 1. 2014
Ve dnech 19. - 24. 1. 2014 se konala v kraji Vysočina jedna z největších sportovních akcí v České
republice - Zimní olympiáda dětí a mládeže, kterou pořádá Ministerstvo školství a Český olympijský
výbor. ZODM se účastní ti nejlepší sportovci z jednotlivých krajů ČR, letos jich bylo přes 1000 a
startovali v různých sportovních disciplínách. V disciplíně rychlobruslení si účast v kvalifikačních
kolech vybojovala také žákyně naší školy Šárka Krejníková a mohla tak reprezentovat Jihočeský kraj
na tomto setkání. Ve velmi těžké republikové konkurenci kategorie starších žákyň dosáhla výborných
výsledků. Ve štafetě přispěla ke čtvrtému místu, v závodě na 333m vyhrála finále B a skončila tak na
celkovém šestém místě a v závodě na 500m vybojovala dokonce třetím místem bronzovou medaili!
Kvalitu dosažených výsledků umocňuje fakt, že ve své kategorii patřila mezi nejmladší účastnice a
musela tak většinou bojovat proti o rok starším soupeřkám. Svými výkony pak bodově velmi přispěla
k historickému úspěchu jihočeské výpravy, která skončila v celkovém hodnocení krajů na vynikajícím
druhém místě, byť nemá v zimních disciplínách příliš kvalitní tréninkové podmínky.
Gratulujeme a přejeme Šárce mnoho dalších sportovních úspěchů a to jak v rychlobruslení, tak
také ledním hokeji, v němž se v letošní sezóně stala členkou České reprezentace kategorie dívek
U15.
vedení školy

FOTOGRAFIE – ÚSPĚCH ŠÁRKY
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Lomnické listy, květen 2014
Velikonoční vyrábění
V týdnu před velikonočními prázdninami proběhly ve všech třídách 1. stupně každoročně pořádané
výtvarné dílny. V odpoledních hodinách pod vedením třídních učitelek děti tvořily výrobky ze slámy,
proutí a kartonu. Nechybělo ani tradiční zdobení kraslic. Odměnou nám všem byly hezky vyzdobené
třídy.

FOTOGRAFIE – VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ
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7.8. ŠKOLNÍ ČASOPIS A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Průřezové téma Mediální výchova je v našem ŠVP probíráno v 6. ročníku v rámci
volitelného předmětu. Výuka byla doplněna dvěma jednodenními mediálními workshopy.
První proběhl 5. 6. 2014 v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Zúčastnili se ho žáci 6.
ročníku. Ústředním tématem obou setkání byla technická práce s fotoaparátem. V prvním
z nich se žáci seznamovali s fotoaparátem a jeho technickými možnostmi. Ty se učili
rozlišovat a pojmenovávat na ukázkách promítaných fotografií. Seznámili se s prací fotografa
profesionála. Tato část byla zakončena praktickým nacvičováním na téma portrét a
zajímavost. Na závěr žáci zpracovali pracovní list Fotoaparát.
Z finančních důvodů druhý proběhl v prostorách školy 24. 6. 2014. Konal se mimo
výuku. Tematicky byl zaměřen pro redaktorskou práci- portrét, reportáž. Pod vedením
zkušeného lektora se učili fotografovat portrét, krajinu, architekturu, detail i reportáže. Na
konci semináře proběhlo vyhodnocování práce účastníků. Žáci se seznámili s programem
Zoner.
V průběhu školního roku vyšla tři tištěná čísla školního časopisu, na jehož tvorbě se
podíleli žáci II. stupně.
V průběhu školního roku žáci II. stupně průběžně připravovali rozhlasové relace do
školního rozhlasu k významným dnů.
FOTOGRAFIE – MEDIÁLNÍ WORKSHOP
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7.9. SPOLUPRÁCE S RODIČI
Spolupráce rodiny a školy je v případě každého žáka jednou z hlavních podmínek
úspěšného začlenění do školního kolektivu a plnění školních povinností. Přesto nelze
opomenout, že primárním pilířem výchovy je rodina. Působí socializačně a kultivačně. Měla
by posilovat emocionální kvality, způsoby chování, podporovat osobnostní rozvoj dítěte a tím
determinovat jeho život budoucí.
Naší snahou je spolupracovat s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a rozvíjet činnosti ve
prospěch dětí a prohloubit vzájemné výchovné působení rodiny a školy tak, aby bylo v co
největším souladu. Proto během roku věnujeme velkou pozornost včasnému předávání
informací. A to nejen na pravidelných schůzkách a konzultacích, sdělením prostřednictvím
žákovské knížky či webovými stránkami školy, www.lomnicenl.net, ale i městským
rozhlasem. Rodiče si mohou prakticky kdykoli po předchozí domluvě sjednat i individuální
konzultaci, při níž preferujeme pravidlo „tří stran“: tedy učitel, rodič a žák. Tomuto přístupu
dávají rodiče často přednost, protože každé dítě je individualitou a rada pomáhá konkrétnímu
dítěti v dosažení co nejvíce možného osobního pokroku. To je možné sledovat i pravidelným
zadávání SCIO testů.
Škola se na veřejnosti prezentuje pravidelnými i aktuálními akcemi. K pravidelným
celoškolním akcím patří - S Mikulášem na trhy, Zpívání na schodech, Čte celá rodina.
Školní družina pravidelně připravuje program ke Dni matek. Během školního roku
proběhly jak v MŠ, tak v ZŠ výstavy pro veřejnost v MK. Některé z akcí probíhají za přímé
účasti či sponzorství rodičů. Protože jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni, je přáním všech
pedagogů, aby partnerská spolupráce byla otevřená a jednotná.
Lomnické listy, leden 2014
Adventní sbírka
Učinit někoho šťastným není tak jednoduché, ale je vždy dobré se o to pokusit. Sedmým
rokem se žáci a zaměstnanci naší školy zapojují do sbírky Adventních koncertů pořádaných Českou
televizí. V předvánočním čase školou téměř denně procházeli dobrovolníci ze sedmého ročníku
s kasičkou a každý tak měl příležitost drobnými částkami i postupně navyšovat finanční obnos ve
sbírce. Poměrně největší podíl na celkové sumě mají pak všichni „prodejci“ předvánoční školní akce
S Mikulášem na trhy. Zvláštní ocenění za příspěvek si zaslouží Jiří a Kateřina Kotrbovi, Tereza
Klimtová a Kristýna Petrásková. Nelze však ani zapomenout na příspěvky rodičů a veřejnosti
z koncertu Zpívání na schodech. Společnou snahou jsme mohli letos udělat radost celkovou sumou
ve výši 3 500 Kč.
Čas Vánoc je dobou, kdy snad všichni citlivěji vnímáme osudy druhých. Proto si vážíme každé
sebemenší finanční snahy v angažování se na pomoci znevýhodněným. Je o to cennější, že dnes se
na jejich místě může ocitnout kdokoli z nás. Každý pozitivní postoj pak poslouží dobré věci. A k tomu
se snažíme vést právě i děti v naší škole.
R. Fuchsová

FOTOGRAFIE – S MIKULÁŠEM NA TRHY
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Lomnické listy, duben 2014
ČTE CELÁ RODINA
V měsíci březnu proběhl na základní škole již tradiční projekt „Čte celá rodina.“ V rámci projektu
rodiče, prarodiče či starší sourozenci předčítají dětem v jednotlivých třídách prvního stupně knihy,
vybrané pro daný věk dětí. Hlasité předčítání rozvíjí u dětí obrazotvornost, obohacuje slovní zásobu,
učí děti přemýšlet o přečteném. Pro děti je důležité každodenní krátké čtení, které přináší potěšení
z nové pohádky, z nového příběhu.
Celá akce motivuje děti k četbě a je jednou z aktivit projektu
Škola pro život v 21. století.
Rodičům a prarodičům, kteří si udělali čas a přijali pozvání ke čtení knih, děkujeme. V první třídě četli
paní Romana Vrbová, Petra Čepeláková, Martina Prášková, pan Vladimír Svoboda a slečna Ivana
Šnorková. Ve druhé třídě četly paní Eva Svobodová, Ladislava Kumnacká, Gabriela Kopřivová, Lenka
Chrtová a Martina Kotrbová. Ve třetí třídě četli paní Dana Ködelová, Radka Pracná, Pacla Grossová,
Renata Staňková, Alena Kabelová, Lenka Prášková a žák 7. Třídy Jirka Egert. Ve čtvrté třídě četly
paní Michaela Čápová, Zdeňka Egertová, Karla Dvořáková, Hana Pošvicová, Martina Prášková a
Štěpánka Soukupová. V páté třídě četly paní Renata Visčurová, Zdena Švecová, Martina Kotrbová a
Božena Malecová. Žáci deváté třídy předvedli krátké dramatizace známých pohádek. Ať čtení dětem
přináší radost po celý život a pro jejich rodiče ať se přerčítání stane samozřejmostí.
Hana Malechová

FOTOGRAFIE – ČTE CELÁ RODINA
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7.10. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM
Naši žáci se účastní většiny akcí pořádaných městským úřadem, informačním
střediskem a knihovnou. Žáci školu reprezentují recitací či dramatizací textu, vystoupením
pěveckých souborů Racek a Zvoneček, výtvarnými a ručními pracemi.
Zástupci města navštěvují pravidelně významné akce pořádané školou, např. Zpívání
na schodech, Slavnost slabikáře.
Velmi dobrá je spolupráce školy a městské knihovny. V rámci hodin čtení či literární
výchovy připravuje knihovnice interaktivní hodiny přímo v knihovně. V tomto školním roce
byly tyto akce doplněny i besedami se spisovateli. V době mimo vyučování mají děti možnost
účastnit se akce Společné čtení či Noci s Andersenem.
FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ
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7.11. SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZAHRANIČÍM
Naše partnerství se školou v rakouském Bad Grosspertholzu trvá již od roku 1991.
Současně s tím spolupracujeme velmi neformálně i s tamní radnicí.
Ve školním roce 2013/2014 jsme začali již na podzim účastí našich žáků s učiteli na
divadelním představení „Virtuální hrdinové,“ v provedení herců Vídeňského anglického
divadla. Naše děti mají každoročně možnost sledovat hru v provedení rodilých Angličanů, ale
i konverzovat s rakouskými kamarády. Kromě návštěvy divadla v tělocvičně tamní školy,
pokračovala akce prohlídkou přírodního parku a města Weitra. Po návratu žáci zpracovali
prezentaci doplněnou textem v češtině, angličtině a němčině.
V adventu k nám na oplátku přijeli rakouské děti s ředitelem tamní školy, panem
Koblingerem, a dvěma učitelkami. Naši učitelé spolu se žáky připravili pro návštěvu pestrý
program: vyrábění drobných upomínkových předmětů, společný koncert pěveckých sborů
obou škol v kostele Svatého Václava a prohlídku školy spojenou se základním kurzem
češtiny. Rakouské děty dostali malý vánoční slovník s frázemi, týkajícími se adventu, vánoc
a zimního období, který naše děti vyrobily. Po společném obědě jsme odjeli do Jindřichova
Hradce k návštěvě města a zejména muzea, kde samozřejmě nechyběla prohlídka Krýzových
jesliček.
V únoru 2014 jsme na pozvání starosty Bad Grosspertholzu, pana Manfreda Artnera,
měli možnost celodenního lyžování v tamním zimním areálu Karlsstift. Děti kromě volných
jízdenek na vlek dostaly i dobré občerstvení.
V rámci spolupráce obou škol navštívila malá delegace naší školy představení žáků
Mittelschule BGP v rámci Viertelelfestivalu NÖ Waldvierlel 2014.
Kromě spolupráce škol je již tradicí účast žáků 4. tříd ZŠ Lomnice na soutěži Safety
Tour. Je to bezpečnostní olympiáda pro rakouské děti v rámci prevence civilní ochrany. Letos
závod proběhl v dolnorakouském městečku Ludweis-Aigen. Děti se na soutěž svědomitě
připravují a každoročně přivážejí diplomy a pohár. Zkušenosti z této soutěže jsou využívány
v rámci výuky Ochrana člověka za mimořádných událostí.
Lomnické listy, listopad 2013
Anglické divadlo z Vídně
Naše škola udržuje již od roku 1991 partnerství s HS Bad Grosspertholz v Rakousku. Pan
ředitel Reinhold Koblinger pozval lomnické žáky na představení vídeňského Anglického divadla. Akce
se koná již tradičně v tělocvičně tamní školy. Vzhledem k tomu, že od letošního školního roku se starší
žáci učí již dvěma cizím jazykům - angličtině a němčině, naskytla se možnost sledovat divadelní hru
v originále, (herci jsou rodilí Angličané), a následně konverzovat s rakouskými dětmi, což vhodně
doplňuje výuku.
Po představení jsme navštívili přírodní park, nedaleké historické město Weitra a nakonec si
děti prošly nákupní centra v Gmündu. Na oplátku přijedou rakouští žáci v prosinci k nám.
R. Petržela
Cesta očima dětí
Diana Beránková (9. tř.): Dne 21. října jsme vyrazili na Anglické divadlo do partnerské školy
v Rakousku. Ve hře účinkovali čtyři rodilí herci z Anglie. Hra se jmenovala „Virtual Heroes,“ což česky
znamená Virtuální hrdinové. Je to příběh o současných mladých lidech, které ovlivňuje virtuální
počítačová realita. Divadlo se nám líbilo a myslím, že nám pomohlo ve studiu angličtiny. Po
představení jsme si prohlédli přírodní park, vyřádili se na houpačkách a lanovce, prohlédli si výběh se
zvířaty a poté vyrazili do měst Weitra a Gmünd. Domů jsme se vrátili unavení, ale spokojení.
Kristýna Šklebená (8. tř.): Divadlo bylo hezké a líbilo se mi mnohem více než vloni. Když
skončilo, jeli jsme do Severního lesa. Byla tam zvířata: osli, kozy, daňci. Pobavili jsme se také na
dětském hřišti. Pokud se tento zájezd bude ještě konat, pojedu znovu.
Setkání žáků lomnické školy se žáky partnerské rakouské školy bylo finančně podpořeno
z ESF. Projekt Škola pro život v 21. století je realizovaný v rámci OPVK a je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu státního rozpočtu České republiky.
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FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY

Lomnické listy, prosinec 2013
Přátelské adventní setkání.
V úterý 17. prosince uvítal kolektiv žáků a učitelů lomnické školy milou návštěvu. V rámci
přeshraniční spolupráce k nám přijeli žáci 1. třídy Střední školy z rakouského Bad Grosspertholzu.
Naše partnerská škola nese od letošního roku nový název, dříve Hauptschule, nyní Mittelschule.
Rakouské děti přijely se svou třídní učitelkou, paní Silvií Paulnsteiner, a ředitelem školy, panem
Reinholdem Koblingerem.
Pro rakouské děti jsme připravili bohatý program. Nejprve výtvarnou dílnu, v níž pod vedením
paní učitelky Lahodné vyráběly technikou smaltu a zdobení drobné šperky. Mladé Rakušany práce tak
zaujala, že bylo těžké je od ní odtrhnout, aby program mohl pokračovat. Poté se děti podívaly do tříd
na výuku. Následoval krátký kurz češtiny na interaktivní tabuli. Prezentaci připravila paní učitelka
Petrželová. Každý ze zahraničních hostů dostal malý vánoční česko-rakouský slovník, který pro ně
připravili naši žáci spolu s učiteli. V kostele sv. Václava pod vedením paní učitelky Balcarové a paní
učitelky Paulnsteiner následovalo pěvecké vystoupení sborů obou škol. Po dobrém obědě ve školní
jídelně jsme odjeli do Jindřichova Hradce na prohlídku muzea, zajímavostí města a zejména
Krýzových jesliček, ze kterých byli naši hosté nadšeni. Rakouské děti si odvezly drobné dárky, ale
hlavně krásné zážitky. Své zkušenosti se školní prací si vyměnili i učitelé obou škol. Povedené
adventní setkání se tak přiřadilo k dlouhé řadě minulých a doufejme i budoucích akcí vzájemné
partnerské spolupráce.
Celá akce byla uskutečněna v rámci projektu Škola pro život v 21. století, jehož další aktivitou
je Podpora výuky cizích jazyků ve škole. Výuku cizích jazyků doplňujeme nabídkou jazykových
kroužků a konverzací či pravidelným setkáváním našich žáků se žáky partnerské rakouské školy.
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Lomnické listy, březen 2014
Den zimních sportovních aktivit v rakouském Karlstiftu
Ve čtvrtek 13. února vyrazilo 34 žáků lomnické školy se svými učiteli na sjezdovku
v rakouském Karlstiftu. Akce se konala v rámci již více než dvacetileté spolupráce mezi školami a
radnicemi obou obcí. Od pondělí jsme s obavami sledovali počasí, které připomínalo spíše jaro, ale
v úterý volal starosta obce Bad Grosspertholz, pan Manfred Artner, který nás pozval a celou akci
organizoval, že sjezdovka je v plném provozu a podmínky pro lyžování jsou dobré. Asi v devět hodin
jsme dorazili na místo, pan starosta nás přivítal, připomněl význam naší dlouholeté spolupráce a
popřál příjemný pobyt.
V areálu byly skutečně velmi dobré podmínky, dostatek sněhu, azurová obloha, zkrátka jako
obrázek z reklamního letáku. Zkušení lyžaři a snowboardisté se okamžitě vrhli k vleku a za chvíli je
bylo možno vidět, jak sviští dolů ze svahu. Začátečníků se ujali zkušení instruktoři, pan učitel Mlnařík a
bývalý kolega pan učitel Hes. Byla radost pozorovat, jak naši budoucí lyžaři činí pokroky a dokonce
několik z nich se odpoledne odvážilo sjet sjezdovku.
Okolo poledne se všichni naobědvali, bylo možno vybrat si mezi smaženým řízkem s hranolky
a špagetami. Nemusím ani připomínat, že většina zvolila řízek. Počasí umožnilo, že oběd většina
trávila na terase a využívala téměř jarního sluníčka. Lyžovalo se až do 15 hodin a poté jsme příjemně
unaveni vyrazili na zpáteční cestu.
Akce se velmi vydařila. Všichni máme radost, že naše přeshraniční spolupráce trvá bez
přerušení tak dlouho, a hlavně je neformální. Od tohoto školního roku jsou na základních školách
povinné dva cizí jazyky, u nás jsme logicky zvolili Němčinu. Podobné výměnné akce mají význam
nejen jako zábava a odpočinek, ale nenásilnou formou seznamují děti se životem v jiném prostředí,
slyší řeč v přirozené podobě, mají možnost konverzace, poznávají tamní zvyky. V minulosti již několik
našich bývalých žáků vystudovalo obchodní akademii v Gmündu. Máme z toho radost, protože
v současné době mají žáci možnost v budoucnu v Rakousku i pracovat, pokud budou znát jazyk. Je to
jeden z našich cílů.
Rudolf Petržela

FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA V RAKOUSKÉ PARTNERSKÉ ŠKOLE
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7.12. PREZENTACE ŠKOLY
Změna kultury školy je dlouhodobý proces, který v sobě zahrnuje nejen změnu
vzdělávacích cílů, obsahů a přístupů, ale i změnu sdílených hodnot a vztahů, které se
bezprostředně odrážejí ve vnímání školy jejími zaměstnanci, rodiči a ostatní veřejností.
Materiální úroveň školy, její filozofie, kultura a komunikace s okolím pak vytvářejí obraz
školy (image) na veřejnosti. O zviditelnění školy a její pozitivní vnímání veřejností usilujeme
především prostřednictvím prezentace aktuálních informací a výsledků uskutečněných akcí a
aktivit na webových stránkách www.lomnicenl.net .
K prezentaci své činnosti využíváme nejen místní Lomnické listy, ale i regionální
Listy Jindřichohradecka, kam pravidelně přispíváme. O vnitřním dění ve škole dává vědět
školní časopis Koumák.
Prezentace školy není záležitostí pouze pedagogů, ale velkým dílem se na ní podíleli i
žáci. Své práce vystavovali v prostorách školy, školní družiny, knihovny a staré radnice.
Mnoho žáků pod vedením svých učitelů úspěšně reprezentuje školu v řadě soutěží a
olympiád.
FOTOGRAFIE – VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ NA STARÉ RADNICI
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8. DALŠÍ SOUČÁSTI ŠKOLY
Protože výroční zprávu koncipujeme současně i jako kroniku školy, chceme širokou veřejnost
informovat o dění i v ostatních součástech příspěvkové organizace. Oddíl 8.1 Školní družina
sepsali vychovatelky I. Nohavová a V. Bártů, část 8.2 Mateřská škola pak hlavní učitelka MŠ
H. Klečková.

8.1. ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve školním roce 2013 - 2014 navštěvovalo školní družinu pravidelně 60 žáků a 10
žáků bylo přihlášeno k nepravidelné docházce. Provozní doba školní družiny byla od 5.45 h
do 16.30 hodin. Měsíční poplatek na provoz školní družiny činí 80,- Kč a je vybírán dvakrát
za rok. První splátka ve výši 400,- Kč byla vybírána do 15. října (za měsíce září až leden) a
druhá splátka 400,- Kč byla vybírána do 15. února (za měsíce únor až červen).
Žák je povinen řídit se vnitřním řádem školy, řádem školní družiny a pokyny
vychovatelky. Nesmí bez jejího vědomí opouštět oddělení, zdržovat se na chodbách, v šatně,
na WC, nesmí otvírat a vyklánět se z okna a manipulovat s elektrospotřebiči. Případný úraz
nebo ztrátu žák neprodleně hlásí vychovatelce. Pitný režim je ve ŠD zajištěn nákupem šťávy,
která je neustále žákům k dispozici. Žáci přispívají částkou 10 Kč měsíčně.
Obě oddělení školní družiny se nacházejí v přízemí budovy I. stupně. Skládají se
z učebny vybavené stolky a židlemi, skříňkami na výtvarné potřeby, rádiem, televizí, DVD a
lékárničkou. S učebnou je propojena herna, která byla nově vymalována a vybavena novým
kobercem. Slouží k odpočinku a hraní dětí. Obě třídy jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi
žáků.
Ve školní družině v současné době pracují dvě vychovatelky s odbornou a
pedagogickou způsobilostí.
V tomto školním roce probíhalo zájmové vzdělávání podle vypracovaného Školního
vzdělávacího programu ŚD, který se opírá o program Tvořivá škola a program Škola
podporující zdraví. V ŠVP je činnost rozdělena do několika výchovně vzdělávacích oblastí,
z nichž jsme vycházeli při sestavování celoročního plánu konkrétních činností a akcí. U dětí
podporujeme vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, rozvíjíme jejich
estetické vnímání a zaměřujeme se na ochranu životního prostředí. Ve ŠD se snažíme, aby byl
pobyt pro děti příjemný, aby si po vyučování odpočinuly a relaxovaly, ale současně se
snažíme o to, aby se nezávislou formou něco nového a zajímavého naučily. Výchovně
vzdělávací činnosti se realizují zejména formou odpočinkovou, relaxační a zájmovou činností.
V podzimních měsících jsme seznámili nové žáky s prostředím a pravidly ŠD a naučili
je orientovat se v okolí školy. Zorganizovali jsme již tradiční Cestu za pokladem a vyrazili
s dětmi na naučnou stezku Velký Lomnický. Přírodniny nasbírané cestou jsme použili
k výrobě podzimníčků. Hráli jsme si s podzimními barvami, soutěžili o nejlepšího draka a
modelovali jsme ovoce a zeleninu. Uspořádali jsme Pyžamový bál s volbou Miss Pyžamák.
Zimní období jsme zahájili návštěvou knihovny a besedou o adventu a zimě. Připravovali
jsme drobné vánoční dárky, strom hojnosti pro ptáčky a malé překvapení k zápisu pro
budoucí prvňáčky.
S dětmi jsme strávili velmi příjemné čajové odpoledne. Jaro jsme přivítali velikonoční
výstavou a navštívili knihovnu, kde se děti dozvěděly vše o Masopustu. Zúčastnili jsme se
výtvarné soutěže vyhlášené ČSZ Praha na téma „Moje oblíbená rostlina“. Besedovali jsme se
zástupcem Policie Třeboň a soutěžili v jízdě zručnosti na kole a koloběžce. Děti vyrobily
dárečky pro maminky a za jejich péči poděkovaly připravenou besídkou.
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V rámci akcí Den Země jsme společně uklidili okolí ZŠ a učili se třídit odpad.
Středisko Cassiopeia České Budějovice k nám přijelo s výchovně vzdělávacím programem na
téma Život na skládce.
Děti se zúčastnily Oblastní dopravní soutěže v Třeboni.
Během celého roku jsme žáky vedli k logickému myšlení pomocí různých kvízů,
hádanek a doplňovaček. Oblíbené byly hudební a literární hádanky. Všechny soutěže byly
odměňovány drobnými cenami. Celá naše družina se zapojila do projektu „ Celé Česko čte
dětem“.
Školní rok jsme zakončili oslavami MDD, turnajem v kopané a tradiční soutěží o
kuličkového krále.
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do sběru starého papíru.
Ve školním roce 2013 - 2014 byly nabídnuty tyto zájmové kroužky – výtvarný, sportovní
hry a dovedné ruce. Pro malý zájem byl otevřen pouze výtvarný kroužek. Během školního
roku mohli žáci využívat a objednávat si knihy z nabídky knižních klubů Fragment, Albatros,
Egmont a Mladé fronty. Rodiče mohli během celého školního roku naší činnost sledovat na
stránkách školy. Každý měsíc jsme aktualizovali měsíční činnosti a hodnocení.
Lomnické listy, listopad 2013
Podzim ve ŠD
Podzimní měsíce nového školního roku prožily naše děti ze školní družiny velice aktivně.
Měsíc září jsme věnovali především bezpečnému chování dětí ve školní družině a zároveň i
bezpečné cestě do školy. Společně jsme si vytvořili pravidla školní družiny a snažíme se je všichni
dodržovat.
V říjnu jsme se společně vydali na naučnou stezku „Velký Lomnický“ . Cestou děti
odpovídaly na otázky z přírody a sbírali listy, kameny a zajímavé přírodniny. Navíc objevily ukrytý
poklad s drobnými dárky a sladkostmi, ze kterých měly velkou radost. Tento měsíc jsme se také
věnovali klasickým podzimním tématům - změnám v přírodě, podzimní sklizni a jiným podzimním
radostem. Plody podzimu jsme poté i malovali, modelovali a poznávali všemi smysly – zrakem,
hmatem, čichem a v neposlední řadě i chutí. Dále se všechny děti zúčastnily soutěže o „Pexesového
krále“ a soutěže o nejhezčího draka.
V listopadu jsme uspořádali již druhý Pyžamový bál, který si děti opravdu pořádně užily.
Všichni jsme si oblékli si své oblíbené pyžamo a celé odpoledne jsme tančili, hráli si a soutěžili.
V těchto dnech se již připravujeme na tradiční Mikulášskou burzu, na kterou vás tímto všechny
srdečně zveme.
V. Bártů

FOTOGRAFIE – ŠKOLNÍ DRUŽINA – PYŽAMOVÝ BÁL
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FOTOGRAFIE – ŠD NA NAUČNÉ STEZCE

Lomnické listy, červen 2014
BESEDA S POLICISTOU
V úterý 6. května navštívil děti ze školní družiny pan Bašta, zástupce policie Třeboň. Besedoval s nimi
o zvýšené opatrnosti při přecházení komunikací, při jízdě na kole a zároveň upozornil na to, jak je
důležité mít své kolo správně vybavené. Vysvětlil dětem, jak je důležité dávat velký pozor a dobře
poslouchat i na přechodech pro chodce, neboť tudy může projíždět záchranka, hasiči a policie, i když
řidiči mají právě červenou. Seznámil děti s prací integrovaného záchranného systému a důležitými
telefonními čísly. Přiblížil dětem, jak probíhá zatčení problematické osoby a kdo měl zájem, mohl si to
na vlastní kůži vyzkoušet. Na závěr pan Bašta odpovídal na spoustu zvídavých otázek.
V. Bártů

FOTOGRAFIE – ŠKOLNÍ DRUŽINA – BESEDA S POLICISTOU
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Lomnické listy, červen 2014
Dne 14. 5. 2014 proběhla ve školní jídelně besídka ke Dni matek. Tak jako každý rok, tak i letos ji
připravily děti ze školní družiny. Představení předcházely týdny příprav a nácviku. Před zcela
zaplněnými místy školní jídelny děti postupně předvedly pásmo básniček, pohádek, tanečků a písní.
Rodiče, především maminky a babičky, odměnili děti velkým potleskem a z jejich očí byla vidět
spokojenost i radost z toho, co jejich děti dokážou. Závěr besídky děti ukončily poděkováním za péči a
předáním malých vyrobených dárečků.
Iveta Nohavová

FOTOGRAFIE – DEN MATEK

FOTOGRAFIE – KARNEVAL V ŠD
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8.2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2013 – 2014 byla navýšena kapacita MŠ na 84 dětí. K pravidelné
docházce bylo přijato 83 dětí z Lomnice nad Lužnicí a okolních vsí a obcí, které byly
rozděleny do tří tříd podle věku. Provozní doba MŠ byla od 6,00 – 16,45 hod. Výše úplaty
zůstala 270,- měsíčně.
V průběhu roku došlo k některým stavebním úpravám. Abychom odstranili neustálé
přenášení svršků v koších, vybudovali jsme mezi 1. a 2. třídou průchod a rodiče tak mohli své
děti svlékat ve svých šatnách. Pouze děti z 3. třídy, které využívaly začátek a konec provozní
doby v MŠ, měly v šatnách 1. a 2. třídy své značky, kam se jejich věci přenášely a ukládaly.
Na školní zahradu jsme pořídili altánek s počítadly, pružinové houpadlo a dřevěné auto.
V tomto školním roce jsme se museli též potýkat s dlouhodobými nemocemi třech
učitelek. Jejich nepřítomnost byla řešena přesčasovými hodinami a výpomocí učitelek a
vychovatelek ZŠ. Od června byla přijata po dobu nemoci paní učitelka K. Dušáková
MŠ pracovala podle ŠVP, který byl zpracován v souladu s RVP PV do čtyř ročních
období.
MŠ se opět zapojila do projektů Večerníčkova školička, Čte celá rodina a Den
Slabikáře. Jako každoročně se naše děti účastnily společných akcí města – vánoční zpívání
pro seniory. Vzhledem k dlouhodobé nemoci paní učitelky, se děti letos nemohly účastnit
pěveckého vystoupení v kostele sv. Václava. V průběhu školního roku děti zhlédly řadu
divadelních a hudebních představení dle plánu akcí.
Výlet do planetária se z provozních důvodů nemohl uskutečnit. Místo něho byla
vybrána zábavná šou, která proběhla na zahradě MŠ. Ve všech třídách se uskutečnily vánoční
besídky, na kterých děti předvedly, co se naučily.
MŠ spolupracuje s PPP Jindřichův Hradec v rámci odkladů školní docházky a SPC
Týn nad Vltavou.
FOTOGRAFIE – VÁNOČNÍ BESÍDKA
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Lomnické listy, prosinec 2013
Spolupráce MŠ s PPP
Na základě spolupráce MŠ s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Jindřichově Hradci se dne
11.11. 2013 uskutečnilo v MŠ orientační vyšetření předškolních dětí.
Šetření se konalo individuálně s každým dítětem v MŠ. Zkoušky byly prováděny hravou formou a
výsledky šetření, v jakých oblastech by bylo vhodné před nástupem do ZŠ provádět s dítětem
intenzivnější trénink (výslovnost, motorika, kreslení..), byly každému rodiči sděleny individuálně.
O toto šetření bylo ze strany rodičů velký zájem.
Kolektiv MŠ

FOTOGRAFIE – BESEDA RODIČŮ SE ZÁSTUPCI PPP V J. HRADCI

Lomnické listy, duben 2014
Čte celá rodina
V rámci projektu Škola pro život v 21. století se v Mateřské škole v Lomnici nad Lužnicí uskutečnil
tradiční projekt „Čte celá rodina.“ Akce se zúčastnili rodiče a prarodiče dětí navštěvující MŠ. Volba
příběhu či pohádky a její délka byla ponechána na uvážení předčítajících. Děti zaujal nejen obsah
textu, ale především hlasová intonace předčítajících. Rodičům i prarodičům děkujeme, že si udělali
čas a přišli svým čtením potěšit všechny děti v MŠ.
J. Vacková

FOTOGRAFIE – ČTE CELÁ RODINA
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9. ÚDAJE O OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
9.1. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
Školskou radu zřizuje zřizovatel Město Lomnice nad Lužnicí. Ten také stanovil počet
jejich členů – devět. Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel, třetinu zvolili zákonní
zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy.
Rada školy pracovala ve složení:
Rodiče žáků:
Božovská Marcela – předsedkyně RŠ
Krejníková Denisa
Baštýřová Kamila
Zástupci zřizovatele: Ing. Nováková Iva
Vácha Vladimír
Šafářová Ilona
Pracovníci školy:
Mgr. Fuchsová Renáta
Mgr. Petrželová Vlasta
Mgr. Štěpánková Petra

9.2. SDRUŽENÍ RODIČŮ
Sdružení rodičů (dříve SRPŠ) při ZŠ a MŠ v Lomnici nad Lužnicí je zaregistrováno u
Ministerstva vnitra od roku 2005 jako občanské sdružení rodičů našich žáků, učitelů a
příznivců školy. Je nezávislé na státních i jiných orgánech. Nejvyšším orgánem SR je Rada
složená ze zástupců jednotlivých tříd. Předsedkyní je Marcela Božovská, která dvakrát ročně
svolává schůzky. Na nich jsou zástupci seznamováni s chodem školy, materiálními či
personálními změnami, s návrhy změn ŠVP nebo vznášejí podněty ke zlepšení fungování
chodu školy a školky.
Hlavním úkolem je finančně či materiálně přispívat k zajištění výchovně vzdělávacích
akcí ať školního, tak mimoškolního charakteru. Především se jedná o odměny na kurzech,
soutěžích, za reprezentaci školy. Základem finančního fondu jsou členské příspěvky rodičů a
výtěžek ze školních aktivit.
Zůstatek na běžném účtu k 31. 8. 2014 byl 194 010, 10 Kč.
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10. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZŠ a MŠ je příspěvkovou organizací, která je zřizována městem Lomnice nad Lužnicí.
Hlavním účelem příspěvkové organizace a předmětem činnosti je výkon činnosti základní
školy, školní družiny a mateřské školy.
V roce 2013 účtovala příspěvková organizace v soustavě podvojného účetnictví podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném
rozsahu.
Roční účetní uzávěrka příspěvkové organizace byla zpracována v upořádání položek
účetní závěrky s obsahovým vymezením položek pro příspěvkové organizace stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb.
Veškeré náklady na provoz příspěvkové organizace jsou hrazeny z příspěvku města,
příspěvků žáků na provoz ŠD a MŠ, plateb za obědy a tržeb z hospodářské činnosti. Největší
část příspěvku je vždy určena na spotřebu energií, ostatní vychází z potřeb školy dle
schváleného plánu. Vzhledem k tomu, že účtujeme v kalendářním roce, byl „Rozbor
hospodaření“ předložen zřizovateli již začátkem roku 2014.
Vedle hlavní činnosti vykonává příspěvková organizace i doplňkovou činnost, jako
prostředek k získání mimorozpočtových finančních zdrojů. Jedná se o pronájem nebytových
prostor a organizování mimoškolní činnosti (kroužky). Tato doplňková činnost za úplatu
navazuje na hlavní činnost organizace, neohrožuje kvalitu, rozsah ani dostupnost činností, k
jejichž uskutečňování byla základní a mateřská škola zřízena. Výnosy a náklady spojené
s doplňkovou činností sleduje organizace v účetnictví odděleně od výnosu a nákladu činnosti
hlavní.
Příspěvek Krajského úřadu České Budějovice je určen na platy učitelů a zaměstnanců
školy, na účelově vázané prostředky, další vzdělávání učitelů, učebnice, učební pomůcky,
cestovné, aj.
Další příspěvek Krajského úřadu byl směrován na opravu nevyhovujícího stavu
sociálního zařízení a tělocvičny školy. Tato oprava byla provedena v termínu.
V roce 2013 skončilo hospodaření PO kladným výsledkem hospodaření ve výši –
3 619,21 Kč. Tato částka byla po schválení zřizovatelem převedena do rezervního fondu.
Zřizovatel zajišťoval za příslušný kalendářní rok provozní náklady na vzdělávání a
běžný provoz všech středisek organizace.
V roce 2013 probíhaly dva projekty „Škola pro život v 21. století“, který je financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR; a projekt „EU peníze pro ZŠ Lomnice nad Lužnicí“
z OPVK. Výnosy a náklady projektů jsou sledovány v účetnictví odděleně.
Finanční kontroly probíhají v souladu s Vnitřní směrnicí kontrolního systému, která
vychází z vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole a zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Ve škole je určen příkazce operace
(ředitelka školy). Je sloučena funkce správce rozpočtu s hlavní účetní, kterou vykonává
ekonomka školy. Je dodržen systém předběžné, průběžné a následné kontroly. Za rok 2013
tímto způsobem nebyly zjištěny závažné nedostatky. Systém předběžných, průběžných a
následných kontrol umožňuje zamezení neoprávněných účetních operací.
K 31. 12. 2013 proběhla inventarizace majetku a závazků. Inventarizační rozdíly
zjištěny nebyly.
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10.1. DOTACE – VÝNOSY 2013
CELKEM
CELKEM KÚ
dotace UZ 33353
dotace UZ 359
CELKEM provoz
dotace zřizovatele - provozní
dotace schválená rozpočtová změna – navýšení na opravy – sport.zař.
rozpočtová změna – navýšení na provoz ŠJ
výnosy ostatní - provozní
úplata MŠ
úplata ŠD
výnos z prodeje obědů - školní
úroky banky
ost.výnosy
výnosy hospodářská/doplňková činnost
ŠJ HČ – výnos z prodeje obědů
ŠJ HČ – výnos z prodeje zboží
ŠJ HČ - výnos z prodeje služeb
nájem
mimoškolní vzdělávání
CELKEM transfery
grant ESF - "Škola pro život v 21. stol." - UZ 33030 org. 8
ve výši nákladů 2013
úroky banky
grant OPVK - "EU peníze školám" - UZ 33123 org. 7
ve výši nákladů 2013
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17 758 407,70 Kč
11 621 000,00 Kč
11 421 000,00 Kč
200 000,00 Kč
5 226 831,70 Kč
3 054 000,00 Kč
2 784 000,00 Kč
225 000,00 Kč
45 000,00 Kč
1 026 585,60 Kč
164 720,00 Kč
50 640,00 Kč
804 648,73 Kč
6 164,87 Kč
412,00 Kč
1 146 246,10 Kč
728 765,45 Kč
406 295,61 Kč
2975,04 Kč
3 600,00 Kč
4 610,00 Kč
910 576,00 Kč
593 549,00 Kč
593 439,56 Kč
109,44 Kč
317 027,00 Kč
317 027,00 Kč
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10.2. NÁKLADY – VÝDAJE 2013
CELKEM
CELKEM náklady z transferu z KÚ České Budějovice
s UZ 33353
z toho na
platy
OON
Nemoc
ODVODY
ONIV
FKSP
s UZ 359
oprava soc.zař.

17 754 788,49 Kč
11 621 000,00 Kč
11 421 000,00 Kč
8 245 000,00 Kč
50 000,00 Kč
5 276,00 Kč
2 799 916,00 Kč
238 306,00 Kč
82 502,00 Kč
200 000,00 Kč

CELKEM náklady z PROVOZU
Základní škola a Mateřská škola
Školní jídelna

4 078 579,02 Kč
2 734 272,17 Kč
1 344 306,55 Kč

CELKEM náklady z hospodářské/doplňkové činnosti
Základní škola a Mateřská škola
Školní jídelna

1 144 633,47 Kč
7 350,00 Kč
1 137 283,47 Kč

CELKEM náklady z transferů
grant ESF - "Škola pro život v 21. století" - UZ 33030 org. 8
grant OPVK - "EU peníze školám" - UZ 33123 org. 7
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ r. 2013
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910 576,00 Kč
593 549,00 Kč
317 027,00 Kč
3 619,21 Kč
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11. KONTROLY A JEJICH VÝSLEDKY
10.1. ČŠI
Ve školním roce 2013 - 2014 nebyla ze strany ČŠI provedena inspekce.

10.2. ZŘIZOVATEL
Zřizovatel prováděl pravidelné kontroly hospodaření příspěvkové organizace. Veřejnoprávní
kontrola proběhla a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

12. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Celkový počet písemných žádostí o informace:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:

0

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:

0

V tomto školním roce nebyla podána žádná stížnost ani žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.

13. PŘÍLOHY
Kronika školního roku
Seznamy tříd
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KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2013 - 2014
ZÁŘÍ 2013
2. 9.
4. 9.
5. 9.
9. – 12. 9.
10. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
24. 9.
25. 9.
27. 9.

Zahájení školního roku
Schůzky rodičů
Bezpečná cesta do školy – program ŠD
Zážitkový kurz – 6. ročník
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Informativní schůzka pro rodiče - MŠ
Vodácký kurz – 7. – 9. ročník
Dopravní hřiště Třeboň – 3. a 4. ročník
Vesmírný ostrov Země – výukový program EVVO, 8. a 9. ročník v Praze
Ovoce, zelenina všemi smysly – program ŠD
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Bambiny: A je to – program MŠ
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Malí sochaři – program ŠD
Dny zdraví – Lomnická olympiáda

1. 10.
1. 10.
7. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
10. 10.
10. 10.
14. 10.
14. 10.
15. 10.
15. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
28.– 30. 10.
31. 10.

Beseda v knihovně – 2. – 4. třída
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Návštěva partnerské školy – 6. a 7. třída
Výstava ovoce a zeleniny – spolupráce s místními zahrádkáři a včelaři
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Podzimníčci – program ŠD
Kurz prevence - alkohol – beseda pro 7. ročník
Lomnicko – ročníková akce 2. Třídy
CHKO Třeboňsko – ročníková akce 3. třídy
Volba povolání – 8. a 9. ročník SOŠ rybářské a vodohospodářské Třeboň
Divadlo Luk: Perníková chaloupka – program MŠ
Pexesový král – program ŠD
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Volba povolání - Burza středních škol Třeboň – 9. ročník
BGH – Anglické divadlo
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Povídání o pejskovi a kočičce – projekt 3. ročníku
Den zdraví – nácvik pravidel softballu 7. – 9. ročník
Bezpečný start do života – program prevence Theia v 1. – 2. ročníku
Připravenost dítěte pro vstup do MŠ a ZŠ – přednáška PPP v MŠ
Kyberšikana – beseda, diskuse v 9. ročníku
Násilí a šikana – program prevence Theia v 6. ročníku
Sportovní odpoledne – program ŠD
Životní hodnoty – program prevence Theia v 5. ročníku
Podzimní prázdniny
Média – program prevence Theia v 3. a 4. ročníku

ŘÍJEN 2013
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LISTOPAD 2013

1. 11.
1. 11.
5. 11.
5. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
22. 11.
25. 11.
25. 11.
30. 11.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
6. – 13. 12.
9. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
15. 12.
16. 12.
16. – 17. 12.
17. 12.
19. 12.
23. – 31. 12.
6. 1.
7. 1.
9. 1.
14. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
22. 1.

Afrika – Cassiopeia program EVVO - 7. třídy
Supermarket jinýma očima – beseda k finanční gramotnosti 9. ročník
Barnabáš - hudební představení v MŠ
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
PPP J. Hradec v MŠ – vyšetření předškolních dětí
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Pyžamový bál – program ŠD
Bobřík informatiky – celorepubliková soutěž pro 6. – 9. ročník
Honzíkova cesta – projekt 2. ročníku
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
Vzdělání a řemeslo – volba povolání v 9. ročníku
Láska ano, děti ještě ne – sexuální výchova v 8. – 9. ročník
Klasifikační porada
Konzultační odpoledne
Cassiopeia – výukový program EVVO - 1. - 3. třída
PROSINEC 2013
Adventní vyrábění – mimoškolní odpolední akce pro 2. – 3. třídu
Adventní vyrábění – mimoškolní odpolední akce pro 1. třídu
Vánoční tvořivé odpoledne v MŠ
Mikulášská nadílka v MŠ
S Mikulášem na trhy – včetně tradiční nadílky
Beseda s autorem J. Macounem – II. stupeň
Bambiny: Vánoční cestování s kouzelným sluchátkem – program MŠ
Stonožka – testování SCIO 9. ročník
Zahájení adventní sbírky
Beseda v knihovně – 4. třída
Večerníčkova předškolička
Beseda v knihovně – 3. třída
Jeden svět na školách, film Hitler, Stalin a já – 8. a 9. ročník
Beseda v knihovně – 1. a 2. třída
Vánoční besídka pro rodiče v MŠ
Čteme si spolu u jednoho stolu – tutorské čtení
Strom hojnosti pro zvířátka – ŠD
Divadlo Okýnko: Putování za Ježíškem
Praha, Mladá Boleslav – odborná exkurze 8. a 9. ročníku
Adventní setkání - Návštěva partnerské školy BGH u nás
Zpívání na schodech
Vánoční prázdniny
LEDEN 2014
Člověče nezlob se – program ŠD
Hladová elektrárna Cassiopeia – výukový program EVVO - 6. třída
Hugo – fugo: Sám doma – program v MŠ
Recitační soutěž – třídní kola
Krmítko pro nejmenší - Cassiopeia – výukový program EVVO - 1. třída
Cestování vodní kapky - Cassiopeia – výukový program EVVO - 2. – 3. r.
Pokusy s vodou - Cassiopeia – výukový program EVVO - 4. – 5. třída
Návštěva předškolních dětí v ZŠ – program MŠ
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22. 1.
23. 1.
24. 1.
29. 1.
29. 1.
30. 1.
30. 1.
31. 1.

Pololetní klasifikační porada
Čtyři roční období – program ŠD
Beseda s autorem M. Bittnerová – 4. – 9. ročník
Tutorské čtení v AJ – 3. a 5. ročník
Konzultační odpoledne pro rodiče vycházejících žáků
Čím budu – prezentace projektu
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny

3. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.
1. 2.
7. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. – 21. 2.
18. 2.
19. 2.
19. 2.
21. 2.
24. – 28. 2.

ÚNOR 2014
Zápis do 1. třídy
Den otevřených dveří
Bubáci a hastrmani – projekt 3. ročníku
Biologická olympiáda - školní kolo
Schůzky rodičů vycházejících žáků
Chemická olympiáda - školní kolo
Recitační soutěž – školní kolo
Beseda se spisovatelem J. Opatřil 1. – 3. ročník
Den zimních sportovních aktivit - návštěva partnerské školy BGH
Zdravé zuby – výchova ke zdraví
Lyžařský a snowboardový kurz
Masopust – program ŠD v knihovně
Bambiny: Písničky s vodníkem
Tutorské čtení v AJ – 4. a 5. ročník
Popelka – divadelní představení v Malém divadle ČB – I. stupeň
Jarní prázdniny

2. 3.
3. 3.
4. 3.
7. 3.
7. – 18. 3.
11. 3.
12. 3.
12. 3.
12. 3.
12. 3.
14. – 21. 3.
17. 3.
21. 3.
21. 3.
24. 3.
24. 3.
24. – 28. 3.
25. 3.
26. 3.
28. 3.
29. 3.
31. 3.

BŘEZEN 2014
Finanční gramotnost – školní kolo soutěže
Recyklace – výukový program EVVO – 5. třída
Silový čtyřboj – okresní sportovní soutěž
Den D – projektový den – prezentace firmy před investory – 9. ročník
Vesmír – projekt 3. ročníku
Recitační soutěž – okresní kolo
Poznáváme lesní zvířátka - Cassiopeia – program EVVO - 1. – 2. ročník
Cesta kolem světa - Cassiopeia – program EVVO - 3. a 5. ročník
Jak se žije v lese - Cassiopeia – program EVVO - 4. ročník
Cassiopeia – výukový program EVVO v ŠD
Stonožka – Testování SCIO v 7. a 8. ročníku
Divadlo Luk: Medvíďata – program MŠ
Matematický klokan – mezinárodní matematická soutěž
Z pohádky do pohádky – program ŠD
Z deníku kocoura Modroočka – projekt 2. ročníku
Chemická olympiáda – okresní kolo
Čte celá rodina – projekt I. stupně a MŠ
Velikonoční tvořivé odpoledne v MŠ
Biologická olympiáda – okresní kolo
Den učitelů – slavnostní schůze pracovníků školy
Velikonoční nadílka v MŠ
Svátky jara – program ŠD
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3. 4.
7. 4.
9. 4.
10. 4.
14. 4.
14. 4.
14. – 18. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
16. 4.
16. 4.
17. – 21. 4.
23. 4.
24. 4.
26. 4.
28. – 29. 4.
29. 4.
29. 4.

DUBEN 2014
Házená Třeboň – turnaj žáků 1. stupně
Volba povolání – ÚP J. Hradec – 8. Ročník
Matematická olympiáda – okresní kolo
Zápis do MŠ
Klasifikační porada
Schůzka rodičů
Velikonoční výstava - ŠD
Velikonoční dílny – mimoškolní akce pro 1. – 4. ročník
Rozjezdy roku ČB – prezentace podnikatelských projektů 9. ročník
Den Země – projektový den
Dravci, Sovy – výukový program EVVO
Velikonoční malování – program ŠD
Velikonoční prázdniny
Jízda zručnosti – program ŠD
Den Země v MŠ
Divadlo Okýnko: Jak Lesněnka učila Zirkonu čarovat – program MŠ
Techmanie – odborná exkurze 8. a 9. ročník
Beseda s policistou – program ŠD
Tutorské čtení – 3. a 4. ročník
KVĚTEN 2014

1. 5.
2. 5.
2. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.
8. 5.
9. 5.
9. 5.
12. – 16. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
15. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
20. 5.
20. – 22. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
22. 5.

Státní svátek
Ředitelské volno
Smart Note Book - interaktivní tabule – pracovní workshop pro učitele
Mongolsko – výukový program 7. ročník
Mladí investoři – soutěžní odpoledne II. stupeň
Mc Cup – okresní kolo
Dopravní soutěž – Třeboň
Státní svátek – kulturní program žáků školy při pietním
Ředitelské volno
Pomoz mi! Volej 155! – školení pedagogů
Stonožka – testování SCIO v 5. ročníku
České Budějovice – ročníková akce 4. třídy
Planetárium České Budějovice – ročníková akce 5. ročník
Den matek – besídka ŠD
Dopravní hřiště Třeboň
Mc Donald Cup – turnaj v kopané – I. stupeň
Coca – cola Cup – turnaj v kopané – II. stupeň
Kuličkový král – program ŠD
Bezpečnostní olympiáda Rakousko – 4. a 5. třída
Vrbenské rybníky – Cassiopeia – program EVVO 8. a 9. ročník
Hádej, hádej hadači – soutěž ŠD
Řeka Lužnice a okolí – kurz EVVO – 7. ročník
Testy ECDL v českých Budějovicích
Tutorské čtení – 4. – 5. ročník
Přírodovědná gramotnost – testování ČŠI (vybrané školy) – 8. ročník
Hugo – Fugo: Hurá na prázdniny – program MŠ
Tutorské čtení – 1. – 3. ročník
Cesta pravěkého člověka – program EVVO muzeum Semenec 4. – 5.r.
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23. 5.
23. 5.
24. 5.
26. 5.
26. 5.
28. 5.
28. 5.
28. 5.
2. 6.
2. 6.
2. – 6. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
9. 6.
9. – 13. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
16. 6.
18. 6.
19. – 20. 6.
21. 6.
23. 6.
23. – 24. 6.
22. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
26. 6.
27. 6.
30. 6.

Cesta pravěkého člověka – program EVVO muzeum Semenec 1. – 3.r.
Mlékárna Mláka – beseda pro 9. Ročník (Finance a podnikání)
40 let školních pěveckých sborů – koncert školních sborů a P. Bendeho
Červené blato – Cassiopeia – program EVVO 6. a 7. ročník
Bezpečnostní olympiáda v Rakousku – 4. a 5. ročník
Anglický jazyk – testování ČŠI (vybrané školy) – 8. ročník
Anglický jazyk – testování ČŠI (vybrané školy) – 4. ročník
Mlékárna Mláka, Pivovar Třeboň – odborná exkurze 9. ročníku
ČERVEN 2014
Absolvenstké práce – obhajoby 9. ročníku
Den dětí – oslava v ŠD
Prezentace závěrečných ročníkových akcí před spolužáky – I. stupeň
Oslava MDD – program MŠ
Řeka Vltava z paluby lodi – terénní výukový program EVVO - II. stupeň
Naše město – ročníková akce 1. třídy
Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec – 6. ročník
Tutorské čtení AJ – 2. a 5. třída
Mladí investoři – soutěžní odpoledne pro II. stupeň
Šumava – ročníková akce 9. třídy
Corpus Domini – štafetový běh městy
Zábavná šou – program MŠ
Řeka Vltava z paluby lodi – terénní výukový program EVVO - I. stupeň
Slavnost Slabikáře
Večerníčkova předškolička
Zážitkové čtení v AJ – 5. A 6. ročník
SEV Vespolek – pobytový program EVVO 5. ročník
Loučení se školáky – program MŚ
Klasifikační porada
Abeceda podnikání - projekt 9. ročníku
Jihlava – ročníková akce 6. třídy
Mediální workshop – 6. ročník
Po proudu Lužnice – ročníková akce 7. třídy
Příběh Pražského hradu – ročníková akce 6. třídy
Křížem krážem po jižních Čechách – ročníková akce 8. třídy
Ukončení školního roku 2013 – 2014
Výstava závěrečných prací – Stará radnice
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