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1.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

Předkládaná Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017 – 18 podává souhrnný
přehled o hlavních aktivitách ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí. V tomto školním roce
navštěvovalo mateřskou školu 104 dětí , základní školu 181 žáků. Školní rok byl naplněn
jednak událostmi zcela novými, jednak akcemi pro svoji úspěšnost pravidelně se opakujícími.
Každoročně se opakují akce na úrovni tříd či školy, do mnohých se zapojují rodiče.
Oba školní sbory participují jak na školních akcích, tak na veřejných oslavách. Žáci se
zapojují do soutěží a olympiád. Tento rok byl mimořádně úspěšným díky Petře Štěpánkové,
žákyni 9. třídy, která se zapojovala do několika soutěží a postoupila až do celostátního kola.
Dovednosti pravidelně prověřujeme testováním. Ke každoročním akcím patří udržování
kontaktu s partnerskou školou v Rakousku. Letos jsme navštívili i družební školu v Diessenu
a tam se zúčastnili sportovní olympiády. I letos jsme zrealizovali Týden jazyků s rodilým
mluvčím.
Ve vnitřních prostorách školy došlo k rekonstrukci mnoho let nefunkčních toalet
v přízemí 1. stupně. Což by se neuskutečnilo bez finanční pomoci zřizovatele.
Školní rok 2017- 2018 byl rokem plněním úkolů při čerpání prostředků
prostřednictvím šablon ESF operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání . Díky nim
pokračuje v mateřské škole chůva. Současně získávají žáci možnost upevňování učiva napříč
předměty, nejedná se jen o žáky integrované. Tím se snažíme nabídnout dětem větší komfort
a rozšířit obzor jejich vzdělávání. To se týká jako každý rok i samotných učitelů, jednak
formou jednotlivých seminářů či tematických celků.
Krátce po ukončení školního roku, na počátku prázdnin, byli všichni zaměstnanci
školy zaskočeni nečekanou zprávou o úmrtí kolegy Mgr. Rudolfa Petržely.
Učitel je pro žáka nepostradatelný, proto aby byl úspěšný ve škole i v životě. Sám ale
duši a hlavu žáka nespasí. Potřebuje k tomu partnerství rodičů a profesní podporu. Je potřeba,
aby snaha všech zúčastněných byla synchronizovaná, plná respektu a důvěry. Jedině tak se
budeme setkávat se spokojeným rodičem, žákem a učitelem.

Jana Mlnaříková
ředitelka školy

Lomnické listy, září 2017
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Na prahu nového školního roku
Prázdnin utekly jako voda a nový školní rok začal odpočítávat první minuty. Školní lavice se zaplnily
žáky, chodby ožily jejich hlaholem. Aby pro ně bylo vše připraveno, musely v době prázdnin
proběhnout některé úpravy.
Z mateřské školy
Pro školní rok 2017-18 je zatím v mateřské škole zapsáno 95 dětí. Aby se pohybovaly v bezpečné a
čistém prostředí, proběhla v létě hygienická pauza, během níž krom zásadního úklidu došlo ve starém
pavilonu k výměně podlahové krytiny - byla položena nová lina a koberce.
Na děti čeká deset měsíců plných her, divadel a koncertů, písniček, básniček, akcí a výletů. Po celý
rok bude probíhat akce „Celé Česko čte dětem“. Do školky během dne mohou chodit číst maminky,
tatínkové, prarodiče i sourozenci. Pro děti bude akce zpestřením. Přijďte se bez ostychu zapojit.
Všichni jste zváni! Těšíme se i na spolupráci s hasiči a policií. Pravidelně budou probíhat tvořivá
odpoledne. Při nich si děti se svými rodiči mohou vyzkoušet výtvarnou a pracovní zručnost a poté si
svůj výrobek odnést domů pro radost. Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase vypouštíme balonky
se svým přáním Ježíškovi. Hlavním cílem naší práce je vytvořit bezpečné prostředí plné pohody a
radosti. Věřím, že společně s vámi, rodiči, se nám to podaří.
Vedoucí učitelka - Bc. Ilona Šafářová.
Kytičky (nejmladší děti) – Bc. Barbora Matoušovská, Mgr. Dita Zavadilová
Berušky – Helena Klečková, Jaroslava Němcová
Sluníčka – Vladislava Bartošová, Bc. Ilona Šafářová
Motýlci – Bc. Kateřina Dušáková, Bc. Kristýna Lebedová
Chůva – Marie Němcová, asistentka – Iveta Nohavová
Ze základní školy
V období prázdnin proběhla v prostorách školy běžná údržba a renovace malbou, v učebně
matematiky byla vyměněna podlahová krytina. Na prvňáčky čeká nově připravená třída
s nastavitelnými lavicemi. Do nového školního roku nastupuje 193 žáků, z toho 25 prvňáčků.
Třídní učitelé: 1. tř. Mgr. Hana Malechová, 2. tř. Mgr. Helena Nohavová, 3. tř. Mgr. Pavla Žáčková
4. tř. Mgr. Jitka Schreibmeierová, 5. tř. Mgr. Vlasta Petrželová, 6. tř. Mgr. Veronika Fríd, 7. tř. Mgr.
Šárka Petrásková, 8. tř. Mgr. Zuzana Šimánková, 9. tř. Mgr. Šárka Lahodná a další pedagogičtí
zaměstnanci: Mgr. Jana Mlnaříková – ŘŠ, Mgr. Renáta Fuchsová – ZŘ, Mgr. Petra Štěpánková –
výchovný poradce, Mgr. Jitka Balcarová, Mgr. Klára Jelínková, Mgr. Rudolf Petržela, Mgr. Jan Mlnařík
Provoz školní družiny zajišťují Věra Bártů a Iveta Nohavová. ŠD mohou žáci navštěvovat v ranních a
odpoledních hodinách. Má tři oddělení, v jejichž rámci otvírá kroužek výtvarný, pohybový a pro
dovedné ruce. Provoz ŠD je zajištěn od 5.45 h do 16.30 h.
Ze školní jídelny
Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Vybírat lze z nabídky dvou druhů jídel. Obědy se nemusí
přihlašovat ani odhlašovat. Nutný je finanční zůstatek na účtu žáka vedeného ve školní jídelně. Jídlo
se vydává na čipy. Ten si žák ponechá na celé období školní docházky. Jeho cena je 115 Kč. Pokud
po ukončení školní docházky bude odevzdán, bude mu vrácena i záloha. Vedoucí ŠJ je Martina
Prášková, vedoucí kuchařka – Jaroslava Bártová a další zaměstnankyně: Helena Milaberská, Lenka
Prášková, Ivana Suková, Hana Zvánovcová (bufet). Proměna školy je proces. Jeho výsledky nejsou
vidět ze dne na den. Každý školní rok nabízí dětem šanci udělat veliký krok kupředu, rozšířit si svůj
osobní obzor. Přáním všech zaměstnanců celé příspěvkové organizace je, aby rodiče, široká
veřejnost, ale hlavně děti ocenili snahu vést je stále dopředu.
Harmonogram prázdnin ve školním roce 2017-2018
podzimní 26. - 27. 10. 2017
vánoční 23. 12. 2017. – 2. 1. 2018
pololetní 2. 2. 2018
jarní 12. - 18. 2. 2018
velikonoční 29. - 30. 3. 2018
Aktuální informace naleznete na školním webu www.lomnicenl.net

vedení školy
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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: 112
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:

Ilona Šafářová
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 září 2016 byla v tělocvičně udělána nová podlaha. Na jaře 2018
rekonstruoval zřizovatel toalety pro chlapce na 1. stupni ZŠ.
Ve všech kmenových třídách I. stupně je k dispozici vedle klasické tabule i tabule
interaktivní s počítačem zapojený do školní sítě a k internetu.
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2.4. SOUČASNOST ŠKOLY
V budově na Václavském náměstí jsou třídy I. stupeň a 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. V přízemí 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. Každý pedagog má k
dispozici dva notebooky, jeden na domácí přípravu, druhý pro práci ve škole.
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
ochranné fólie
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 a WC. O letních
prázdninách 2015 proběhla větší oprava tělocvičny. Bylo vyměněno osvětlení, odstraněno
staré a rozbité dřevěné obležení. Nahradil jej obklad stěn speciálním kobercem. Změnu
zaznamenalo i vytápění tělocvičny – nebezpečné radiátory byly nahrazeny tepelným
ventilátorem ovládaným čidlem. Na okna jsme dodatečně museli nechat instalovat
z bezpečnostních důvodů ochranné fólie, které mají zabránit vysypání skla z oken a tím i
případnému zranění.
Žáci 2. stupně základní školy využívají v rámci hodin tělesné výchovy posilovnu
zbudovanou ze starých školních dílen. Ze šatny a nářaďovny tělocvičny mohly tak zmizet
kulturistické a posilovací stroje a činky. Výrazně se tím zvýšila bezpečnost žáků především 1.
stupně, nezanedbatelné jsou i uvolněné prostory v malé tělocvičně.
V říjnu 2014 se do budovy školy znovu vloupal neznámý pachatel. V červnu 2016
pravděpodobně v noci praskla hadička od nádržky WC na 1. stupni a voda zatopila celé
schodiště a tělocvičnu. Následně parkety v tělocvičně „vyskákaly“. Během prázdnin tak byly
zničené parkety vyměněny za novou podlahu.
Prostory a vybavení základní školy prošly v posledních letech kompletními změnami –
výměna osvětlení, podlah, nákup nového nábytku, tabulí a výškově nastavitelných lavic.
Třídy byly doplněny interaktivními tabulemi či dataprojektorem s plátnem a další technikou.
Výroční zpráva školy 2017 - 2018
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Součástí školy je samostatně umístěná mateřská škola. Od školního roku 2011 – 12
byly v pavilonové budově mateřské školy v provozu tři třídy. Třetí třída byla otevřena po více
než dvaceti letech, po rozsáhlé rekonstrukci. V návaznosti na demografický vývoj byla v září
2014 otevřena čtvrtá třída. 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. 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. Během roku 2014-15 došlo k zateplení obou budov školky. Nová
fasáda, zrekonstruované třídy a sociální zázemí, zahrada upravená a doplněná o herní prvky
výrazně zlepšila pobyt dětí v mateřské škole. V srpnu 2017 byla vyměněna podlahová krytina
v učebně 5. ročníku a učebně matematiky.
Od května 2012 stravování všech dětí i pracovníků zajišťuje školní jídelna, která je
součástí příspěvkové organizace. V přízemí je bufet. Zajišťuje občerstvení a obědy pro
širokou veřejnost. Ke školnímu stravování bylo přihlášeno 195 žáků. Pro cizí strávníky byla
třikrát týdně nabízena tři hotová jídla.
Činnost základní školy se ve školním roce 2017 - 18 řídila platnými zákony, školním
řádem i ostatními předpisy, platnými pro oblast školství. Poradním orgánem ředitelky byla
pedagogická rada, která se scházela v průběhu školního roku vždy podle aktuálních potřeb.

FOTOGRAFIE – PROSTORY ZŠ – OPRAVENÉ WC
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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.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2017)
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

4 třídy
H
9
11
12
9
11
116
23,2

24
21
24
24
23

D
15
10
12
15
12

VI.
VII.
VIII.
IX.

H
10
8
13
9

22
11
20
20

II.stupeň celkem
průměr na třídu
189
21

D
12
3
7
11

73
18,25

Následující tabulka uvádí vývoj počtu žáků ZŠ v posledních deseti letech.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9.)
počet
žáků
počet
tříd
Ø na
třídu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

222

212

204

194

191

184

186

198

186

181

189

11

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

20,2

21,2

22,7

21,6

21,2

20,4

20,7

22

20,5

20,1

21

Přestupy žáků mezi ZŠ během školního roku 2017 – 18 (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
celkem
počet žáků,kteří odešli na jinou školu
počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ

8
4

důvod
změna bydliště, vlastní rozhodnutí
změna bydliště, vlastní rozhodnutí

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.)

Oddělení
Počet žáků

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

Výroční zpráva školy 2017 - 2018
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Kapacita mateřské školy je 112 dětí. V tomto školním roce bylo v MŠ celkem 87 dětí
ve čtyřech třídách.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9.)

Oddělení
Počet žáků

POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD – MŠ
3 oddělení
II.
III.
IV.
20
22
27

I.
18

CELKEM
87

Následující tabulka uvádí vývoj počtu dětí v MŠ v posledních deseti letech.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9.)
počet
žáků
počet
tříd
Ø na
třídu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

53

55

56

56

56

80

83

101

111

104

87

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

26,5

27,5

28

28

28

26,6

27,7

25,2

27,7

26

21,8

FOTOGRAFIE – PRVŇÁČCI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
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FOTOGRAFIE – PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – 5. ROČNÍK

FOTOGRAFIE – PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – 9. ROČNÍK
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3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
Obecné cíle RVP jsou obsahově konkretizovány a podrobněji interpretovány v ŠVP.
Cíle základního vzdělávání jsou vymezeny z pozice školy, tj. škola o ně usiluje a utvářením
klíčových kompetencí žáků je naplňuje.
Od letošního školního roku vstoupilo v platnost Opatření ministryně školství, které se týká
změny výuky plavání. To bude zařazeno mezi závazné očekávané výstupy. V naší škole je
kurz plavání již mnoho let pravidelnou součástí výuky. Probíhá dvoufázově ve třídách NŠ.
Účastní se ho žáci 2. třídy ve formě základného kurzu a následně třeťáci absolvují lekce pro
pokročilé. To, že nemá každý z nás k plavání pozitivní vztah, by nemělo znamenat naučit se
pořádně plavat a současně se obeznámit se situací, jak se zachovat, když se někdo topí.
Další změna v ŠVP se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. Došlo k úpravě výstupů stanovených ŠVP, využívá se podpůrných opatření IVP. a
to vždy na základě doporučení. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za
podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané
výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Je možno nahradit
vzdělávací obory jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obor jiným, který lépe
vyhovuje vzdělávacím možnostem žáka. Pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků,
a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení. Součástí
této změny je i působení asistentek učitele či žáka. Na naší škole máme v současné době dvě
asistentky učitele, ty působí na I. a II. stupni.
V pojetí vyučování klademe důraz oproti kvantitativnímu, normativnímu,
srovnávacímu hodnocení důraz na hodnocení kvalitativní, formativní a individualizované.
Známka byla zaměřena na výsledky nikoliv na procesy učení. Užíváme i hodnocení slovní,
bodové, procentuální. Portfolio je další forma hodnocení žáků a slouží jako podklad pro
hodnocení v řadě různých situací. Toho vyžíváme především na I. stupni. Obsahuje vždy
určité doklady o žákově práci (např. písemnou práci, výkres, hodnocení učitele atd.), které
vypovídají o vědomostech, dovednostech či porozumění v dané oblasti. Během tvorby
portfolia si žáci osvojují činnosti jako reflektování, sdílení, prezentování či obhajování.
Důležitou roli sehrává sebereflexe, sebehodnocení. Posledně zmíněné je součástí naší školní
žákovské knížky.
Identifikaci dětí k naší škole podporujeme již několik let pomocí dvou didaktických
pomůcek, a to žákovské knížky a diáře s logem školy.
Na webu školy zveřejňujeme pro rodičovskou veřejnost měsíční plány učiva, čímž
podporujeme nejen spolupráci a informovanost rodičů, ale nabízíme možnost aktivní práce
žáka v době jeho nepřítomnosti ve škole.
Využíváme nabízených možnosti testování. Čtenář je on-line test čtenářské
gramotnosti, který ověřuje tři základní čtenářské dovednosti: zhodnocení textu, získávání
informací a jejich zpracování.
Čtenářství podporujeme pravidelnými návštěvami místní knihovny s doprovodným
programem. Rozrostl se i zájem o výpůjčky z žákovské knihovny. Do výuky jsou zařazovány
čtenářské dílny, aby motivovali především žáky s menším zájmem o četbu. Realizovali jsme i
nepovinné Čtenářské kluby. Pravidelně v březnu realizujeme projekt Čte celá rodina. Rodinní
příslušníci mohou představit knihy svého dětství a přečíst z nich ukázky. V posledním měsíci
školy za účasti starosty města a pracovnici městské knihovny prvňáčky pasujeme na čtenáře
při Slavnostech Slabikáře.
Výroční zpráva školy 2017 - 2018
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Jazyková gramotnost je jedním z ukazatelů, resp. součástí vzdělanosti. Od 1. ročníku
nabízíme kroužek angličtiny. Ten je jako první cizí jazyk vyučován povinně od 3. třídy.
Ověření jazykových dovedností si mohli žáci v intenzivním kurzu s rodilým mluvčím
v Týdnu jazyků. V sedmém ročníku ve dvouhodinové dotaci za týden se začínají žáci
seznamovat s němčinou, povinný druhý cizí jazyk. Nabízíme ho ale již šesťákům jako
nepovinný. Motivací pro zvládnutí tohoto jazyka je především naše geografické umístění. Pak
i pravidelné návštěvy družební školy v Rakousku či Německu. V tomto školním roce jsme
z podnětu žáků otevřeli i výuku volitelné ruštiny.
Matematické dovednosti opět prověřujeme nabízeným testováním – SCIO či Klokan
nebo Matematická olympiáda. Výuka předmětu je posílena z disponibilních hodin. Letos jsme
otevřeli i nepovinný Klub logiky a deskových her na I. stupni.
Snažíme se žáky podporovat i v rozvoji přírodovědné oblasti. Jsme držitelem titulu Ekoškola.
Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží z přírodopisu a chemie
Výběrem volitelných předmětů by měl žák vhodně kombinovat oblast zájmů s
přípravou na příjímací řízení na střední školy. Měl by přemýšlet o směru své budoucí profilaci
(např. humanitní nebo přírodovědné) a s ohledem na ni si vybrat volitelné předměty. Lze si
vybrat takové předměty, ke kterým má dlouhodobě kladný vztah. Cílem je prohlubovat a
rozšiřovat náplň učiva jednotlivých předmětů, nejde o opakování probrané látky. Může se u
vyučujících předem informovat, jaká bude obsahová náplň a jaké budou mít požadavky na
práci v jeho průběhu. Zjistí si, jaké výstupy budou očekávat.
Toto vzdělávání však musí vždy vycházet ze stávajících podmínek a musí jimi být
podpořeno. Na druhém stupni jsou předměty realizovány buď v jednotlivých ročnících, nebo
napříč 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.
V rámci výuky pravidelně probíhá v nižších ročnících tzv. tutorské čtení. Je to příklad
výchovy, která motivuje samotné žáky a vytváří podklady pro formování principu
celoživotního vzdělávání. Napomáhá rovněž rozvoji schopností spolupráce a komunikace v
pracovním týmu.
Snažíme se žáky podporovat i v rozvoji přírodovědné oblasti. Jsme držitelem titulu
Ekoškola. Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží z přírodopisu a chemie.
Žákům II. stupně je nabízen lyžařský kurz či lyžování v družebním rakouském městě.
V letních měsících probíhají vodácké a cyklistické kurzy. V rámci města se zapojujeme do
Lomnické olympiády. Na dopravním hřišti v Třeboni každoročně žáci I. stupně prověřují své
dovednosti získáním cyklistického průkazu.
Znalosti, vědomosti a dovednosti ověřujeme i prakticky závěrečnými ročníkovými
pracemi. 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.
Pravidelně v červnu čekala na žáky jejich obhajoba. Od této formy práce si slibujeme
lepší připravenost našich žáků pro další školská studia, která je po prázdninách čekají.
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Lomnické listy, březen 2018
Jazykový týden
Druhé pololetí započali někteří žáci takřka celosvětově. Rozhodli se se svými rodiči, že
absolvují týden výuky angličtiny s rodilým mluvčím. Lektora Noaha většina z nich už znala z loňského
roku a těšila se na netradiční výukové metody, které tato výuka nabízí. Dvě skupiny žáků strávily
denně s Noahem tři vyučovací hodiny, během nichž žáci komunikovali anglicky, hráli zajímavé hry,
dramatizovali různé situace atd.
Žáci si tuto formu vyučování velmi chválí, někteří ztratili obavy vyjadřovat se v cizím jazyce.
Uvědomili si, že právě komunikace, i když někdy udělají nějakou chybu, je nejdůležitější. Noah jim
zodpověděl otázky týkající se jeho rodné země – USA. Mnozí se také přesvědčili, že vzdělávání má
opravdu smysl…
Zde postřehy od samotných zúčastněných:
Tento týden jsem si velmi užila. Hráli jsme různé zábavné hry, malovali jsme a povídali si. Je smutné,
že tento týden rychle uběhl. Už se těším, až zas přijede.
Anglický týden jsme si všichni užili. První den jsme se představili. Náš učitel se jmenoval Noah.
Dozvěděli jsme se hodně o Noahově životě a o Americe. Hráli jsme spoustu her, které mě moc bavily.
Už se těším, že Noah příští rok zase přijede.
Mgr. Š. Petrásková

FOTOGRAFIE – ANGLICKÝ TÝDEN S RODILÝM MLUVČÍM
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Velikonoce ve škole
Letošní časné Velikonoce připadly na poslední březnový víkend. Připravit se na ně a objasnit
jejich původ, pomohly dětem programy prezentované paní Ing. Bohumilou Ettlerovou.
Děti z 1. - 3. třídy se zapojily do programu nazvaného: Když jedna cesta kříží druhou.
Seznámily se s historií vzniku křesťanského svátku a společně si popřáli hezké Velikonoce.
Velikonoce v hudbě byl název pořadu pro 5. ročník. Po motivaci jarními obrázky a vyjádřením pocitu
z nich rytmickými nástroji, děti vyslechly pašijové skladby a doplnily text písně.
S Velikonocemi se děti setkaly i v hodinách angličtiny, výtvarné výchovy, pracovních
činnostech a českého jazyka. Ale nejhezčí zážitek z Velikonoc byl ve společném prožitku s rodinou při
přípravě na svátky a koledě na Velikonoční pondělí.
P. Žáčková

FOTOGRAFIE – VELIKONOCE VE ŠKOLE
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3.1. UČEBNÍ PLÁN
Všechny ročníky se v tomto školním roce vzdělávaly dle Školního vzdělávacího
programu zpracovaného dle RVP ZV.
Cizí jazyk je zařazen povinně od 3. ročníku. První cizí jazyk, s nímž se žáci na naší
škole seznamují je anglický jazyk, jeho hodinová dotace je dána školním vzdělávacím
programem. Druhým cizím jazykem je německý jazyk. Je zaveden od 7. ročníku ve
dvouhodinové dotaci za týden až do deváté třídy.
Na naší škole se snažíme dlouhodobě sledovat zájmy dětí, jejich zaměření a snažíme
se tyto oblasti podporovat a rozvíjet i formou nabídky volitelných předmětů či zájmových
kroužků. Úkolem nabízených volitelných předmětů je doplňovat, rozšiřovat a prohlubovat
komplexní vzdělávací obsah. 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. Nabízené předměty mají jak charakter naukový, tak
praktický. Žáci svoji činnost ověřují v soutěžích i veřejných produkcích. Dostává se jim tak
zpětné vazby o efektivitě jejich vzdělávání a možnostech uplatnění v konkrétních činnostech.
Současně učitel získává informaci a rozpoznává nadání některých z nich a vhodnou motivací
ho systematicky rozvíjí a sleduje.
Naše škola nabízí žákům nepovinné předměty, o něž mají každoročně trvalý zájem.
Někteří žáci vyššího stupně si krom volitelných předmětů zvolili i z této nabídky své
předměty nepovinné nad rámec povinné dotace. Nepovinnými předměty ve školním roce
2017 – 18 byly Sborový zpěv v pěveckých sborech Zvoneček a Racek a Náboženství, pro
žáky II. stupeň pak všechny volitelné předměty.
Žáci prvního stupně měli možnost navštěvovat kroužek angličtiny Sing and play. Na
II. stupni probíhala výuka cizích jazyků formou konverzací z AJ i NJ. Druhý rok se několik
žáků hlásí na předmět Ruský jazyk. V ICT si žáci prohlubovali svoje dovednosti v Zájmové
informatice. Škola vyučuje i individuálně Český jazyk pro cizince. Žáci na doporučení
pedagogicko psychologické poradny mohou v získávat lepší učební návyky díky Pedagogické
intervenci či Následné pedagogické péči. V rámci projektu Šablony pro ZŠ Lomnice nad
Lužnicí probíhaly ve třídách Čtenářské kluby a Kluby logiky.
Učební plán I. stupně:

I.

předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Člověk a jeho svět
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní 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
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Učební plán II. stupně:

II.

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
Cvičení z ČJ
Cvičení z M
Konverzace AJ
Konverzace NJ
Ruský jazyk
Literárně dramatický seminář
Přírodovědný seminář
Mediální výchova
Sborový zpěv
Výtvarné činnosti
Sportovní činnosti
Celková týdenní dotace
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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
-

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

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

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

ČJcv
Mcv
AJK
NJK
RJ
LDS
PřS
MV
SZ
VČ
SČ

1
-

1
1

1
1

1

1
1
1
1

28

1
30

32

32
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3.2. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
Do výuky na I. i II. stupni jsou začleňovány školní nebo třídní projekty. 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. Den zdraví byl věnován
rozvoji zdravého životního stylu, pohybu a mezilidským vztahům. Každoročně je realizován
celoškolní projekt Den Země na téma Požáry a jejich předcházení. Pro žáky 1. - 5. ročníků
proběhly projekty – Čte celá rodina a Zdravé zuby.
Na I. stupni proběhly v průběhu roku třídní projekty Škola v pohybu (1. - 2. ročník),
Děti z Bullerbynu (3. ročník), Lomnické pověsti, Místo, kde žiju (5. ročník), Dospívání (6.
– 7. ročník) , Anglický týden (7. - 9. ročník), Příběhy bezpráví (8. – 9. ročník), Hop aneb
Hravě o pohlavně přenosných nemocech (8. – 9. ročník), Čím budu (8. ročník).
Lomnické listy, listopad 2017
Za národním dějinami
Do oblasti České Kanady vyrazili žáci 8. a 9. ročníku na plánovanou exkurzi v rámci učiva
národních dějin. Čtvrtý říjen svým počasím právě k takové aktivitě přímo vybízel. Slunce prokukovalo
skrze lesní velikán, právě když jsme dorazili k Muzeu československých opevnění Klášter.
Tzv. Benešova linie, československá opevnění, je soustava pevností různých typů
budovaných v Československu v letech 1935 – 1938 v pohraničí. Již od počátku vzniku samostatného
státu se v pohraničí nacházelo vojsko, které řešilo různé výboje skupin, jež nesouhlasily s vytvořením
Československa. Opevnění bylo budováno proti nepřátelsky naladěným sousedním státům. Mělo se
jednat o stálé pevnostní úseky, které by se táhly po délce ohrožené hranice. Systém stálých opevnění
doporučil i spojenec – Francie (Maginotova linie). Anšlus byl však proveden rychleji. Opevnění se
nepodařilo dokončit včas ani na celých česko-německých hranicích. Přijetí podmínek Mnichovské
dohody je dodnes předmětem různých úvah i výčitek směřujících k prezidentu Edvardu Benešovi. Na
jedné straně stála odhodlanost a vlastenecký postoj vojáků, na straně druhé zodpovědnost za
následky pro celý národ. Právě tyto dva pohledy uslyšeli účastníci exkurze. Jak bys řešil národní
problém v okamžiku, kdy tě zradí tvoji přátelé? Naši žáci byli jasným vzorkem rozpolceného pohledu
na popisovanou situaci. Pan Miloslav Sviták je nadšencem, který vdechl se sobě podobnými
kamarády život dvěma prohlídkovým trasám s celkem 8 objekty. Zpřístupněny jsou dva lehké vz. 37 –
řopíky. Jsou vyzbrojené a vybavené dobovým zařízením a výstrojí československých vojáků z r. 1938.
Především chlapci si v této chvíli prohlídky přišli na své. Zasvěcený odborný výklad nezklamal. Při
zpáteční cestě lesem někteří podlehli houbařské vášni, protože v novobystřických lesích i v tak
frekventovaném místě bylo co sbírat. Naše cesta pokračovala proti času. Popojeli jsme na několik
kilometrů vzdálený středověký hrad Landštejn. Přestože již prohlídková sezona skončila, díky
pochopení paní kastelánky Mgr. E. Niederové jsme zcela sami mohli vychutnat prohlídku hradu,
především s neopakovatelnou vyhlídkou do hlubokých lesů v měnících se barvách podzimu. Žáci
pracovali ve třech skupinách a s pracovními listy mapovali hrad, vyhledávali románské prvky a
sledovaly stopu 14. století. Přitom již pozorovali plenér, aby zachytli neopakovatelnou atmosféru
středověkého hradu pastelem.
Podle ohlasů exkurze splnila svůj cíl. Hmatatelným způsobem si žáci „sáhli“ na dějiny. Snad i díky
počasí se na tato místa podívají sami. Ti pokročilejší třeba navštíví mohutnější opevnění ve
východních Čechách.
R. Fuchsová
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FOTOGRAFIE – NOVOBYSTŘICKO
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FOTOGRAFIE – HRAD LANDŠTEJN

Výroční zpráva školy 2017 - 2018

24

Lomnické listy, leden 2018
Dějiny dvacátého století jinak
I v letošním roce se naše škola zapojila do Měsíce filmu na školách. Projekt Příběhy bezpráví,
který v rámci programu Jeden svět na školách pořádá společnost Člověk v tísni, vznikl jako reakce na
doplnění výuky moderních dějin. Prostřednictvím filmu -tedy média pro mladé lidi nanejvýš přitažlivého
- a následných debat s hostem se žáci seznamují s historií českého resp. československého státu a
nedávnou minulostí našeho národa.
K besedě jsme pozvali dr. Jiřího Petráše historika z Jihočeského muzea. Ten společně se
žáky 8. a 9. ročníku zhlédl dva vybrané dokumentární filmy. Dokument Jolany Matějovské z cyklu
Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu vyprávěl příběh Františka Wiendla. Ten byl rodinou žijící
na Šumavě veden k tomu, aby pomáhal lidem v nouzi. Nejprve se zapojil do protifašistického
odboje. Na počátku 50. let fungoval jako převaděč. Za to byl spolu s dalšími odbojáři odsouzen
v klatovském monstrprocesu. Doktor Petráš velice barvitě popsal historickou situaci života na
Šumavě, kdy generačně znalost stezek sloužila k jednomu ze způsobů obživy. Pro dnešní mladou
generaci je nepředstavitelná i hranice obehnaná ostnatým drátem. Proto některým činnost agenta
chodce připomínala akční film. Dokument Meze Viktora Portela zachytil příběh muže, který
vzdoroval systému a nechtěl vstoupit do zemědělského družstva. Po besedě deváťáci formou metod
kritického myšlení popisovali a vyjadřovali syntézu historických faktů a dojmů. Od podobných
projektů si slibujeme, že více ukotví v mladé generaci faktickou představu a časovou osu o
proběhlých dějinných událostí.
R. Fuchsová

Lomnické listy, květen 2018
V úterý 20. března se žáci 8. a 9. ročníku naší školy vydali do třeboňského divadla J. K. Tyla
na promítání českého dokumentárního filmu Síla lidskosti – Nicholas Winton režiséra Matěje Mináče.
Tento film, který pojednává o činech sira Nicholase Wintona, přijel osobně představit jeho dramaturg
Zdeněk Tulis.
Během nacistické okupace Československa v roce 1939, těsně před vypuknutím druhé
světové války, se siru Nicholasi Wintonovi podařilo zachránit 669 českých židovských dětí před
transportem do koncentračního tábora tím, že je přes hranice hitlerovského Německa přepravil do
bezpečí, do Velké Británie. Zde na ně již čekaly jejich adoptivní rodiny.
Celý film, jenž byl oceněn cenou Emmy Award 2002 za nejlepší dokumentární film, se skládá
z příběhů vyprávěných samotnými zachráněnými „Wintonovými dětmi“, které se prolínají se
vzpomínkami samotného Nicolase Wintona a archivními záběry z té doby.
Na dokumentární film navazovala beseda s panem Tulisem, do které se aktivně svými dotazy
a postřehy zapojili i naši žáci.

Lomnické listy, duben 2018
V úterý 20. března se žáci 8. a 9. ročníku naší školy vydali do třeboňského divadla J. K. Tyla
na promítání českého dokumentárního filmu Síla lidskosti – Nicholas Winton režiséra Matěje Mináče.
Tento film, který pojednává o činech sira Nicholase Wintona, přijel osobně představit jeho dramaturg
Zdeněk Tulis. Během nacistické okupace Československa v roce 1939, těsně před vypuknutím druhé
světové války, se siru Nicholasi Wintonovi podařilo zachránit 669 českých židovských dětí před
transportem do koncentračního tábora tím, že je přes hranice hitlerovského Německa přepravil do
bezpečí, do Velké Británie. Zde na ně již čekaly jejich adoptivní rodiny. Celý film, jenž byl oceněn
cenou Emmy Award 2002 za nejlepší dokumentární film, se skládá z příběhů vyprávěných samotnými
zachráněnými „Wintonovými dětmi“, které se prolínají se vzpomínkami samotného Nicolase Wintona a
archivními záběry z té doby. Na dokumentární film navazovala beseda s panem Tulisem, do které se
aktivně svými dotazy a postřehy zapojili i naši žáci.
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Lomnické listy, květen 2018
V úterý 20. března se žáci 8. a 9. ročníku naší školy vydali do třeboňského divadla J. K. Tyla
na promítání českého dokumentárního filmu Síla lidskosti – Nicholas Winton režiséra Matěje Mináče.
Tento film, který pojednává o činech sira Nicholase Wintona, přijel osobně představit jeho dramaturg
Zdeněk Tulis. Během nacistické okupace Československa v roce 1939, těsně před vypuknutím druhé
světové války, se siru Nicholasi Wintonovi podařilo zachránit 669 českých židovských dětí před
transportem do koncentračního tábora tím, že je přes hranice hitlerovského Německa přepravil do
bezpečí, do Velké Británie. Zde na ně již čekaly jejich adoptivní rodiny. Celý film, jenž byl oceněn
cenou Emmy Award 2002 za nejlepší dokumentární film, se skládá z příběhů vyprávěných samotnými
zachráněnými „Wintonovými dětmi“, které se prolínají se vzpomínkami samotného Nicolase Wintona a
archivními záběry z té doby. Na dokumentární film navazovala beseda s panem Tulisem, do které se
aktivně svými dotazy a postřehy zapojili i naši žáci.

Lomnické listy, červen 2018
Vila dr. Edvarda Beneše
V letošním roce „osmičkových“ výročí si připomínáme jedno z nejdůležitějších v dějinách
našeho státu, a to sto let od vzniku samostatného Československa. V průběhu kalendářního roku se
k němu budeme vracet i my ve škole v projektu, jehož součástí jsou jednotlivé akce. Tou první byla
prohlídka Benešovy vily v Sezimově Ústí. Vila druhého československého prezidenta spadá pod Úřad
vlády ČR. Díky memorandu za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily se nyní
může běžný návštěvník podívat do této úžasné stavby daleko častěji, než tomu bylo doposud. Tento
režim nabízí totiž v těchto měsících i páteční komentované prohlídky školám zdarma. Přestože
Sezimovo Ústí je mimo náš okres, kilometrově je velice blízko. Nebylo by jistě chytré takovou nabídku
nevyužít a současně by bylo ostudou neznat tak významné místo v našem okolí. Proto jsme se se
žáky osmého a devátého ročníku do nedalekého města vydali i my. Seznámili jsme se s příběhem
Benešovy vily a životním příběhem Hany a Edvarda Benešových. Dozvěděli jsme se, jaký byl její osud
po roce 1948, kdy zemřel Edvard Beneš, a po smrti jeho ženy Hany v roce 1974. Zajímavá je i zmínka
o tom, co se změnilo po roce 1989 a že je možné sídlo premiérů České republiky dnes navštívit.
Komentované prohlídka, jež vedla areálem Benešovy vily i uvnitř, je samotnou ukázkou její role
v životě manželů Benešových i příkladem symbolické hodnoty, kterou s sebou nese od svého
postavení až do současnosti.
R. Fuchsová

FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA VILY E. BENEŠE
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3.3. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Environmentální výchova prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem naší školy.
Snažíme se o aktuální zařazování globálních ekologických problémů do jednotlivých
předmětů tak, aby si děti uvědomily vlastní spoluzodpovědnost za stav našeho životního
prostředí. V první polovině školního roku absolvovali všichni žáci environmentální programy
vedené lektory ze střediska ekologické výchovy Cassiopeia, které zpestřily výuku
přírodovědných předmětů.
Třídění odpadu ve třídách jej již mnohaletou tradicí a také zapojení do projektu
Recyklohraní přináší ročně úsporu nezanedbatelného množství energie.
20. dubna jsme tradičně uspořádali projektový Den Země, tentokrát pod názvem
Požáry a jejich předcházení. Vzhledem k tématu jsme projektový den propojili s projektovým
dnem OČZMO. Děti si připomenuly, jak se chovat v krizových situacích a svoje vědomosti si
ověřily v závěrečném testu. Velké poděkování patří hasičskému sboru v Jindřichově Hradci a
pracovníkům Sboru dobrovolných hasičů v Třeboni, kteří tento den odborně zaštítili. Děti si
vyzkoušely hasičskou výzbroj a staly se účastníky simulovaného požáru. Den byl zakončen
úklidem přidělených lokalit v Lomnici. Letošní rok byl také bohatý na účast našich žáků
v přírodovědných olympiádách. Poděkování patří všem učitelům, kteří se na přípravě dětí
podíleli.
Koordinátorem EVVO na škole je Mgr. Jitka Schreibmeierová.
Následující tabulky přehledně zobrazhují účast žáků školy na soutěžích a olympiádách
v přírodovědných předětech:
Okresní kolo biologické olympiády Jindřichův Hradec kategorie C
(celkem 24 soutěžících)
2. místo
Petra Štěpánková
14. místo
Barbora Sojková
Okresní kolo biologické olympiády Jindřichův Hradec kategorie D
(celkem 27 soutěžících)
19. místo
Tereza Hejnová
23. místo
Martin Chrt
Krajské kolo biologické olympiády České Budějovice (celkem 20 soutěžících)
8. místo
Petra Štěpánková
Biologická olympiáda R. Kurky Veselí nad Lužnicí (celkem 10 soutěžících)
Botanika
5. místo
Jan Koudelka
9. místo
Stanislav Petrásek
Zoologie
5. místo
Klára Egertová
9. místo
Malecha Albert
Mladý chemik ČR – Praha (celkem 336 soutěžících)
20. – 23. místo
Štěpánková Petra
114. – 124. místo
Sojková Barbora
312. místo
Tomáš Bejcha
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Lomnické listy, květen 2018
Přírodovědné olympiády
V letošním roce se naše základní škola zúčastnila řady vědomostních soutěží – olympiád.
Zájem z řad žáků byl také o přírodovědně zaměřené soutěže. Okresního kola Biologické olympiády
v Jindřichově Hradci se zúčastnili v kategorii D (určena pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol, 1. a
2. ročníků osmiletých gymnázií) žákyně 7. ročníku Tereza Hejnová a žák 6. ročníku Martin Chrt,
v kategorii C (určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1.
a 2. ročníků šestiletých gymnázií) žákyně 9. ročníku Petra Štěpánková a Barbora Sojková. Účastníci
byli hodnoceni za samostatnou domácí práci, poměřili své vědomosti v testu na téma Pohyb, v
určování rostlin a živočichů a vyzkoušeli si praktické schopnosti při laboratorní práci s mikroskopem.
Na závěr si mohli prohlédnout terária v Domě dětí a mládeže, kde se akce konala.
Do krajského kola Biologické olympiády v Českých Budějovicích postoupila Petra
Štěpánková, která se v okresním kole umístila na 2. místě, v krajském kole na 8. místě.
Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí pořádala 18. ročník
Biologické olympiády R. Kurky pro botanickou a zoologickou kategorii na téma Mokřady, které se
zúčastnili žáci 8. ročníku Klára Egertová, Jan Koudelka, Stanislav Petrásek a Albert Malecha. Po
vědomostním testu následoval přírodovědný film, prohlídka školního minipivovaru, laboratoří a
oblíbených terárií. Na závěrečném vyhodnocení získali účastníci zajímavé ceny. Všem našim žákům
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
vedení školy

FOTOGRAFIE – DEN ZEMĚ
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3.4. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
Ochrana člověka za mimořádných situací je velmi důležité téma, zejména v současné
době. Jednotlivé části jsou součástí vyučovacích hodin ve vhodných předmětech. Děti se učí
chování při požáru, dopravních nehodách, povodních, chemickém ohrožení, extrémech počasí
a dalších mimořádných situacích. Důležitou součástí je i znalost čísel tísňového volání a to i
v Evropě.
Na teoretickou výuku navazuje praktická část, která probíhala v rámci cvičení
v přírodě a ročníkových akcích. Cílem projektového dne Ochrana člověka za mimořádných
událostí bylo žáky všech ročníků seznámit s možnými riziky, se kterými se mohou v životě
setkat. Připravit je na neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy, havárie,
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných
a likvidačních prací, aby byli schopni v případě takové události zachovat klidnou hlavu a
věděli, jak reagovat a případně poskytnout první pomoc sobě i ostatním.
V dubnu proběhl Den Země na téma Požáry a jejich předcházení. V pondělí 28.
května, po vyhlášení cvičného požárního poplachu, proběhla evakuace všech žáků a učitelů
školy. Žáci se ukázněně únikovou cestou přesunuli na školní hřiště, kde se po nástupu
seznámili s průběhem akce. Poté děti odpovídaly na testové otázky a vyplnily pracovní listy
připravené svými učiteli a procvičovali použití prostředků IPCHO.
Akce splnila svůj cíl a přesto, že ne každý se s mimořádnými událostmi v životě setká,
musíme vědět, jak se zachovat, protože štěstí přeje připraveným.
Žáci 5. Ročníku se již tradičně zúčastnili bezpečnostní olympiády v Rakousku.
Za začlenění do výchovného procesu zodpovídá Mgr. Hana Malechová.

FOTOGRAFIE – BEZPEČNOSTNÍ OLYMPIÁDA
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3.5. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Zdraví každého jednotlivce je výsledkem vzájemného ovlivňování všech stránek jeho
bytosti a jeho vztahů k okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího
souladu není možné uchovat zdraví individuální ani zdraví světa.
Být zdravý je prvním předpokladem ke štěstí, k úspěchu. Budeme-li zdraví, budeme
mít větší šanci uskutečňovat to, po čem v životě toužíme. Zdraví však není samozřejmé. Proto
pouze uvědomělým přístupem lze vést děti k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních. Životní
styl a chování, které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku
dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji, nejen výchovou samotnou, ale také
osobním příkladem.
V naší škole 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 proběhl Den zdraví, jehož součástí byl projekt Zdravá pětka,
ve kterém si žáci zopakovali a rozšířili své znalosti a dovednosti o zdravé výživě.
V letošním roce žáci naší školy vyzdobili svými výtvarnými pracemi výstavu
včelařství a zahrádkářství. V prosinci proběhla mykologická přednáška Houby, kde se žáci
seznámili, jak jsou některé houby prospěšné našemu zdraví.
Již několik let se zapojují žáci naší školy do různých sportovních soutěží a mají velmi
dobré výsledky. Letos se zúčastnili OVOV, atletické olympiády v německém Diessenu,
floorballových zápasů a soutěží ve vybíjené. V červnu proběhla Lomnická olympiáda pro
žáky 4. a 5. třídy a žáky druhého stupně, v rámci které předvedli své pohybové dovednosti
v atletických disciplínách. Zdravému životnímu stylu je již několik let věnován systém
ročníkových akcí a programy EVVO.
V rámci tělesné výchovy organizovala škola pro 2. a 3. ročník kurz plavání na
plaveckém stadionu v Českých Budějovicích. Žáci 1. stupně měli možnost navštěvovat
sportovní kroužek ve školní družině. V nabídce volitelných předmětů a kroužků byly pro žáky
2. stupně oblíbené Sportovní aktivity, Zájmová TV. Členové kroužku dopravní výchovy byli
úspěšní a probojovali se do okresního kola.
Žáci 2. ročníku se zapojili do projektu FAČR Škola pohybu, učitelé TV se zde
obeznámili s vyžitím nových forem, metod a pomůcek v hodinách TV.
V jednotlivých ročnících dbají třídní učitelé na správnou velikost a nastavení nábytku
i na správné sezení při psaní či na pohybové chvilky. Ve všech ročnících naší školy
dodržujeme u žáků pitný režim. Aktivně se žáci zapojili do trvalých projektů: EVVO – sběr
vyřazených elektrospotřebičů, Zdravé zuby - upevňování znalostí a dovedností v péči o
chrup, Den Země – Požáry a jejich předcházení, Řidičský průkaz cyklisty, Mléko do škol,
Ovoce do škol.
Koordinátorem výchovy ke zdraví na škole je Mgr. Vlasta Petrželová.
Lomnické listy, únor 2018
Školní liga v házené
Dne 19. 12. 2017 se tým žáků lomnické školy zúčastnil turnaje školní ligy házené v Třeboni.
Tento turnaj se stal hezkou předvánoční tradicí, na kterou jsme se velmi těšili. Samotné akci
předcházela příprava pod vedením trenérů házené z oddílu Jiskra Třeboň, kteří navštívili naši školu a
seznámili žáky 1. stupně se základními házenkářskými dovednostmi. Výběr žáků 4. a 5. třídy pak
reprezentoval Lomnici na třeboňském turnaji. Děkujeme žákům T. Bickovi, D. Babickému, T.
Hrubému, Anně Vejvarové, Adéle Vejvarové a L. Ouškové za vzornou reprezentaci a blahopřejeme
k pěknému 3. místu.
Mgr. Jitka Schreibmeierová
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FOTOGRAFIE – HÁZENÁ TŘEBOŇ

Lomnické listy, březen 2018
Plavecký kurz s „Rybkou“(plavecký bazén v Č. Budějovicích)
Stejně jako v minulém školním roce, absolvovali i v letošním roce 2017/2018 žáci 2. a 3. třídy
plavecký výcvik, pod vedením plavecké školy „Rybka“, se kterou udržuje naše škola dlouholetou
spolupráci a je s její činností velmi spokojena.
Na začátku byly děti rozděleny dle svých dovedností do jednotlivých skupin, v nichž poté
individuálně trénovaly a zlepšovaly svůj plavecký um.
Děti absolvovaly celkem 10 lekcí a za svou snahu a aktivitu v jednotlivých hodinách obdržely při
závěrečné lekci diplom plavce či plavkyně.
Pochvalu si zaslouží nejenom ti šikovní, kteří již první hodinu předvedli, že jsou zdatnými
plavci, ale především ti, kteří na začátku bojovali se strachem ponořit hlavu pod vodu a v průběhu
lekcí tento strach překonali a voda se stala jejich kamarádkou.
Za 2. a 3. třídu H. Nohavová

FOTOGRAFIE – PLAVECKÝ VÝCVIK
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FOTOGRAFIE – LYŽOVÁNÍ V KARLSTIFTU

Lomnické listy, duben 2018
Někteří žáci využili nabídky partnerské školy v Bad Grossperthozu a vydali se ve středu 21. února na
celodenní lyžování do Rakouska . Cílem byla sjezdovka v rakouském Karlstiftu, kde jsme mohli
lyžovat úplně zadarmo a ještě se těšit na chutný oběd. Počasí nám celý den přálo, svítilo sluníčko, na
sjezdovce ležel „prašan“ , nemuseli jsme čekat ve frontě na vlek…. Prostě vynikající podmínky pro
lyžování. Celý den si všichni užili, naštěstí se nikomu nic nestalo. Domů jsme přijeli sice unavení, ale
spokojení.

Lomnické listy, květen 2018
Dopravní výchova
Dne 10. dubna 2018 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili dopravního kurzu na dopravním hřišti v Třeboni.
Pod vedením lektorů z třeboňské autoškoly Ille absolvovali teoretickou i praktickou část dopravní
výchovy pro mladé cyklisty. Děti ze čtvrté třídy završily dvouletý kurz závěrečnou zkouškou, na jejímž
konci je čekalo získání řidičského průkazu pro mladé cyklisty. Zkoušky se zúčastnili také strážníci
městské policie Třeboň, kteří dohlíželi na děti při praktických jízdách. Nejúspěšnějšími řešiteli
dopravních testů byli žáci Kateřina Jandová a Tadeáš Bicek ze 4. třídy. Blahopřejeme.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

FOTOGRAFIE – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
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Lomnické listy, červenec 2018
Škola v pohybu
Škola v pohybu je projekt Fotbalové asociace České republiky, který si klade za cíl rozhýbat
co nejvíce dětí v mateřských a základních školách. Zástupci z řad trenérů mládeže navštěvují školy a
mohou inspirovat učitele novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a
organizaci hodin tělesné výchovy.
Zároveň získávají školy i dárek od FAČR v podobě materiálního vybavení (fotbalové a molitanové
míče, rozlišovací trika, lano, branky, vytyčovací mety), které by mělo rovněž přispět ke zvýšení kvality
a pestrosti hodin pohybu a tělesné výchovy.
Měli jsme možnost prožít si jednu z ukázkových hodin tohoto projektu, kdy se žákům 2.
ročníku věnoval trenér Pavel Pulec a děti skutečně rozhýbal, jak nejvíce to šlo. Druháčci si mohli
vyzkoušet všechny nové pomůcky v akci a ostatní vyučující se svými žáky mohli sledovat, jaké aktivity
s nimi lze provádět. Získávání vztahu a lásky k pohybu a sportu u malých dětí je velmi záslužné
poslání a tento projekt si určitě zaslouží velkou podporu. Přejme si, ať přináší dětem sport a pohyb co
nejvíce radosti, kterou budou šířit dál.
H. Nohavová

Lomnické listy, červenec 2018
Opět jsme se zúčastnili dopravní soutěže
Jako již tradičně každý rok na jaře i letos dostaly naše děti šanci změřit si své síly a především
znalosti v oblasti silničního provozu s dětmi z ostatních škol. Tentokrát se Okresní kolo dopravní
soutěže mladých cyklistů v Třeboni konalo ve čtvrtek 24. května 2018. Věková hranice pro účastníky
mladší kategorie je 10-12 let a pro účastníky starší kategorie 13-15 let. Soutěží vždy smíšené
čtyřčlenné družstvo (dva chlapci a dvě dívky), aby svoji příležitost dostali spravedlivě a vyrovnaně
všichni. Žáci naší školy byli letošní rok úspěšní již v oblastním kole této soutěže a proto jsme měli
šanci reprezentovat naši školu i v kole okresním.
Vyhlašovatelem této soutěže jsou instituce jako je Aktiv pro Besip Městského úřadu Třeboň,
MěÚ Třeboň, odbor dopravy, Policie ČR, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec, Městská policie
Třeboň, Český červený kříž J. Hradec, Dům dětí a mládeže Třeboň, Autoškola Ille Třeboň a Krajský
úřad – Jihočeský kraj České Budějovice. Soutěžící z jednotlivých základních škol museli prokázat
znalosti v několika různých okruzích. Konkrétně se jednalo o teoretické znalosti pravidel silničního
provozu (test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního
provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti) a praktické nebo teoretické
zvládnutí zásad první pomoci. Mimo soutěž probíhala ještě práce s mapou, která i dnes představuje
důležitou schopnost jejíž zvládnutí je pro účastníky velkým přínosem.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 6 škol z našeho okresu ( ZŠ Třeboň, Studená, Dačice,
Suchdol nad Lužnicí, Jindřichův Hradec a Lomnice nad Lužnicí). Nejlepšími výsledky se nakonec
mohli pyšnit žáci ZŠ Vajgar Jindřichův Hradec v mladší kategorii a žáci ZŠ Jarošovská J. Hradec
v kategorii starší. Družstva na prvních místech dále postupují do krajského kola, které se uskuteční
30. 5. 2018 v Táboře. Pokud budou úspěšní i zde, mají šanci zúčastnit se celostátního finále.
V. Bártů

FOTOGRAFIE – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
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Lomnické listy, říjen 2017
Vodácký výcvik pro 2. stupeň ZŠ
Dne 13. září naše Základní škola pořádala jednodenní vodácký kurz na řece Lužnici.
Zúčastnilo se ho 27 žáků a žákyň ze 7. – 9. třídy a téměř celý ročník 6.
Cílem výcviku bylo osvojit si základní vodácké dovednosti a také prožít příjemný den v přírodě.
Původní plán sjet Lužnici ze Suchdola do Majdaleny jsme museli pro nízký stav vody zkrátit jen
k Pilaři. Ale nevadilo to. I tak jsme na vodě strávili více než 3 hodiny čistého času. A jelikož „to moc
neteklo“, tato doba stačila k namožení skoro celé horní poloviny těla (... a pak že nejde o sport ).
Někteří z žáků se vodáckých výcviků účastnili již v minulých letech, ale i tak třetina se s řekou tento
den seznamovala úplně poprvé. A obzvláště ty musím opravdu pochválit. Bylo to pro ně celkem
náročné a to i v kontextu s počasím, které bylo více podzimní, než letní.
Je pravdou, že někteří se s vodou seznámili „od hlavy až k patě“, ale to k tomu prostě patří. Snad tedy
dojmy pozitivní nakonec zvítězily u všech účastníků a k vodácké turistice se tak budou vracet.
Protože: na vodu se jezdí kvůli třem věcem. Kvůli pohybu, přírodě a kvůli kamarádům. A to vše je pro
život důležité.
Mgr. Klára Jelínková

FOTOGRAFIE – VODÁCKÝ KURZ

Lomnické listy, leden 2018
Dny zdraví - Zdravá pětka
Naše škola klade důraz na prevenci, ochranu a posilování psychického i fyzického stavu
našeho těla. Snažíme se vést žáky k zájmu o vlastní zdraví, posílení jejich sebedůvěry, samostatnosti
i odpovědnosti. Upřednostňujeme rozvoj pohybu, který patří k přirozenosti dětí, přináší jim radost,
spokojenost a uvolnění.
Ve dnech 13. a 16. listopadu proběhl projekt Dny zdraví, ve kterém jsme se zaměřili na
zdokonalování znalostí a dovedností o zdravém životním stylu.Stěžejní částí projektu byl výchovně
vzdělávací program Zdravá pětka nadačního fondu Albert, kde si děti zopakovaly a rozšířily své
vědomosti a dovednosti o správné výživě. Během programu se děti naučily vybírat kvalitní potraviny
z výživového talíře. Seznámily se s pojmy sacharidy, bílkoviny, konzervanty, dozvěděly se, že vhodné
je jíst pětkrát denně, že je důležitá kvalitní snídaně, protože dobře nastartovaný organismus správně
funguje a lépe pracuje. Cílem další části projektu bylo, jak správně pečovat o své tělo a jak předcházet
zdravotním potížím. Žáci na toto téma vypracovali pracovní listy, přečetli si různé příběhy a sehráli
scénky. V poslední části byly žákům nabídnuty různé sportovní aktivity, které mohou přispívat k jejich
fyzické a duševní pohodě. Program Zdravá pětka obohatila naše Dny zdraví a těšíme se na další
návštěvu.
V. Petrželová
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FOTOGRAFIE – ZDRAVÁ PĚTKA
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Lomnické listy, květen 2018
Jak na to, aby byly zuby zdravé
I letos stejně jako v minulých letech se naše škola zapojila dne 27. března do projektu „Zdravé
zuby.“ Jde o výukový program péče o chrup pro děti 1. stupně ZŠ. Cílem tohoto programu je zlepšit
zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace
v budoucích letech.
V letošním roce jsme projekt pojali především činnostně. Začali jsme praktickým opakováním,
jak si správně čistit a ošetřovat chrup. Žáci si navzájem vyměnili zkušenosti jaký kartáček a jaká pasta
je pro jejich věk nejvhodnější a nejúčinnější a proč jsou důležité preventivní prohlídky u stomatologa.
Žáci vyplnili pracovní listy Zdravé zuby pro výuku zubního zdraví. Jde o soubor hádanek, kvízů,
doplňovaček a omalovánek, které zábavnou formou seznamují děti s problematikou péče o zubního
zdraví a učí je správným návykům zubní hygieny. Pokračovali jsme netradiční formou výuky –
tutorským čtením. Roli učitelů (tutorů) převzali páťáci, čtvrťáci a třeťáci a učili své mladší spolužáky.
Společně si četli příběhy se zubní tématikou a povídali si o nich. Ve výtvarných dílnách malí malíři a
návrháři vytvořili různé koláže, obrázky a plakáty se zubní tématikou, pokusili se navrhnout obaly na
zubní pastu. Čtvrťáci a páťáci se stali na chvíli spisovateli a básníky a v jejich básničkách a
pohádkách se to zdravými i nemocnými zoubky jen hemžilo. Prvňáčci si domů odnesli dárek od
společnosti Dm drogerie v podobě preventivní taštičky s produkty péče o chrup.
A na závěr – Ať se chlubí, kdo má zdravé zuby!
V. Petrželová

FOTOGRAFIE – ZDRAVÉ ZUBY
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3.6. PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační
služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace
aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi
všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Prioritou ŠPP ve školním roce 2016 – 2017 bylo zajištění metodické pomoci a
podpory učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluze,
zajištění nabídky vhodných vzdělávacích kursů.
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na
poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.
Výchovná poradkyně Mgr. Petra Štěpánková se účastnila DVPP:
- Jiné dítě – problémový žák (Mgr. Michaela Veselá)
- Cesty spolu – Spolupráce asistenta padagoga a učitele (Mgr. Jiří Merta)
- Krajská konference primární prevence a rizikového chování
- Ozbrojený útočník ve škole
Metodička prevence Mgr. Šárka Petrásková se účastnila DVPP:
- Jiné dítě – problémový žák (Mgr. Michaela Veselá)
- Cesty spolu – Společně proti šikaně
- Rizikové chování dětí a mládeže
- Ozbrojený útočník ve škole
Činnost ŠPPse ve školním roce 2017/2018 soustředila především na tyto oblasti:
- vytvoření, pravidelné vyhodnocování a aktualizace plánu činnosti
- koordinace činnosti se školním vzdělávacím programem
- pravidelné schůzky členů ŠPP, konzultace s vedením školy
- koordinace poradenských služeb
- další vzdělávání členů ŠPP, účast na seminářích
- metodické vedení pedagogických pracovníků
- řešení výchovných problémů ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a rodiči,
vytváření podkladů pro výchovné komise a další jednání s rodiči, účast na těchto
jednáních
- krizová intervence, péče o žáky s osobními problémy
- spolupráce s odborem sociální péče – sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Třeboň
- prevence školní neúspěšnosti
- diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učení, náprava
- spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Jindřichův Hradec
- spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem České Budějovice
- evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učení a žáků nadaných, podpora
žákům, pedagogům a rodičům
- podpora při tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů
- spolupráce s asistenty pedagoga
- vypracování a realizace minimálního preventivního programu a dalších preventivních
aktivit
- kariérové a psychologické poradenství v profesní orientaci
- spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce
- účast na workshopech středních škol
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3.7. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Petra Štěpánková, která splňuje
pedagogickou i odbornou způsobilost. Jedním z nejvýznamnějších úkolů je zajištění
individuální práce s žáky s SVP podle doporučených podpůrných opatření, vypracovaných
individuálních plánů a plánů pedagogické podpory za spolupráce rodičů a pracovnic PPP či
SPC, dále úzká spolupráce s rodiči vycházejících žáků při volbě povolání a také řešení
výchovných problémů u žáků ve spolupráci s preventistkou (Mgr. Šárkou Petráskovou),
třídním učitelem žáka, rodičem žáka a ředitelkou školy při zasedání výchovné komise.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována individuální péče během
výuky i mimo rámec povinného vyučování. U žáků s podezřením na poruchu učení nebo
chování je vypracován plán pedagogické podpory a po jeho vyhodnocení a domluvě s rodiči
je požádáno o vyšetření vpedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo speciálně
pedagogických centrech (SPC). Na základě vyšetření jsou pak žákům dle doporučení
poskytována podpůrná opatření, vypracován individuální vzdělávací plán, případně
poskytnuta spolupráce s asistentem pedagoga.
Ve školním roce 2017 – 2018 bylo na škole evidováno 26 žáků s SVP. Sedm žáků
pracuje podle individuálního plánu, který je vždy předán ke kontrole a schválen konzultantem
z poradny nebo SPC. Z těchto 7 žáků pracují 4 s asistentem pedagoga. K žákům 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 a častější
konzultaci s rodiči.
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.
Nápravná péče (reedukace) je prováděna v předmětech speciální pedagogické péče,
dále probíhá pedagogická intervence a to vždy individuálně nebo ve skupině s příslušným
pedagogem dle pokynů PPP či SPC. Ve spolupráci s jazykovou školou doporučenou Centrem
pro integraci cizinců probíhají kurzy českého jazyka pro žáky vietnamské národnosti.
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.
Žákům ohroženým školní neúspěšností je také nabízeno doučování v malé tříčlenné
skupině a to 1 hodinu týdně z vybraného předmětu po dobu 5 měsíců. Následně je s rodiči
konzultován další postup, jako je plán pedagogické podpory a vyšetření u odborníků (PPP,
SPC, lékař).
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Vzdělávání žáků nadaných
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází ze 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. Za dosažené úspěchy jsou
žáci odměněni pochvalou na vysvědčení a malým dárkem (například knihou v anglickém
jazyce, odbornou literaturou, atd.), kterým motivujeme k rozvíjení schopností a další zájmové
činnosti.
Kariérové poradenství pro žáky a rodiče
Výchova k volbě povolání je vhodně zařazována do předmětů již od 6. ročníku:
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 zajišťuje besedu s rodiči. K volbě povolání mohou žákům pomoci i
exkurze do podniků a středních škol a 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 Prezentační výstavy středních škol, učilišť a firem v Jindřichově Hradci a
výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Kolektivně jsme navštívili střední školy
a učiliště v Třeboni, kde byly žákům podány podrobné informace o oborech připravených pro
školní rok 2018 - 2019. Tato prohlídka středních škol byla součástí akce pořádané Jihočeskou
hospodářskou komorou také pod názvem „Prezentační výstava středních škol, učilišť a
firem“. Ostatní střední školy mohli žáci navštívit individuálně s rodiči při dnech otevřených
dveří. V informačním centru Úřadu práce v Jindřichově Hradci se zúčastnili besedy k volbě
povolání žáci 9. i 8. ročníku. V rámci udržitelnosti projektu byla také v tomto školním roce
uspořádána akce zaměřená na volbu povolání s názvem „Čím budu“.
Realizované akce:
• Prezentační výstava středních škol, učilišť a firem v J. Hradci – 5. 10. 2017
(individuálně)
• Návštěva středních škol a učilišť v Třeboni, Prezentační výstava středních škol, učilišť
a firem v Třeboni – 12. 10. 2017
• Beseda na ÚP v J. Hradci – 20. 10. 2017 (9. roč.)
• Náborové akce u nás na ZŠ – 22. 10., 30. 10., 6. 11., 4. 12. 2017, 15. 1., 18. 1. 2018
• Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích – 22. – 24. 11. 2017 (individuálně)
• Konzultace s rodiči žáků 9. roč. – 12. 12. 2017
• Tisk a předání přihlášek na SŠ – 2. 11. 2017, 5. 2. 2018
• Prezentace 8. roč. „Čím budu“ – 23. 2. 2018
• Tisk a předání zápisových lístků – 1. 3. 2018
• Beseda na ÚP v J. Hradci – 13. 4. 2018 (8. roč.)
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Lomnické listy, listopad 2017
Příprava žáků na budoucí povolání
Ve čtvrtek dne 12. října 2017 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili akce v rámci programu, který je
má postupně připravit na odpovědný výběr střední školy. Je zřejmé, že ve věku 13 – 15 let je těžké se
rozhodovat o své budoucí profesi. Nicméně naší snahou je, abychom žáky (zejm. v posledních dvou
letech základní školní docházky) na tuto významnou událost připravili. Program týkající se volby
povolání na naší škole zaštiťuje výchovná poradkyně Mgr. Petra Štěpánková. Tak jako každý rok, i
letos, jsme s nimi zavítali do Třeboně na Burzu škol, organizovanou Jihočeskou hospodářskou
komorou. Konala se v KKC Roháč. Jednalo se o prezentaci jihočeských středních škol a odborných
učilišť, při níž se žáci mohou přímo od vyučujících či studentů daných škol dozvědět to, co potřebují.
Akce je mezi dětmi oblíbená, je však také užitečná. Celodopolední program byl dále doplněn o exkurzi
na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třeboň, které nabízí
celkem 4 studijní a 5 učebních oborů. Dále pak o prohlídku Gymnázia Třeboň a Střední školy rybářské
a vodohospodářské Jakuba Krčína. Děkujeme OA, SOŠ a SOU za bezplatnou autobusovou dopravu i
za příjemný program, který si pro nás letos připravili. Přehlídka šperků i prohlídky interiérů a vybavení
učeben jednotlivých oborů se našim žákům líbily. Děkuji také všem dalším, kteří se nám v třeboňských
školách věnovali, a věřím, že našim žákům tato exkurze pomohla v lepší orientaci ve výběru jejich
budoucí střední školy.
Mgr. Klára Jelínková

FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA GYMNÁZIA TŘEBOŇ

FOTOGRAFIE - ČÍM BUDU – ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE
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Lomnické listy, duben 2017
Čím budu?
Touto otázkou se pravidelně zabývají žáci 8. ročníku při tvorbě svého plakátu. Jejich úkolem je zjistit
vše potřebné ke studiu a vykonávání svého zvoleného povolání. Získané informace vhodně graficky
zpracují na plakát, který pak představí všem spolužákům z naší základní školy. Prezentaci navíc
doplní připravenými pomůckami, oblečením a pro mladší žáky i veršovanou hádankou. Akce se
konala 23. února 2018 v tělocvičně Základní školy v Lomnici nad Lužnicí. Také v letošním roce žáci 8.
ročníku
sklidili
bouřlivý
potlesk,
který
jim
byl
odměnou
za
jejich
práci.
Mgr. Petra Štěpánková
Ukázka práce žáků 8. ročníku:
Peču, míchám a válím,
občas něco připálím.
Zdobím, plním, polévám,
dortíky, co ráda mám.
(Žaneta Čápová - cukrářka)
Pracovnice, pracovníci,
chtěli by všem jistě říci,
ať se nikdo neděsí,
před módními účesy.
Upravuji pačesy.
Kdo jsem, když se lidem starám o vlasy?
(Aneta Váchová - kadeřnice)
Šat zelený mám,
pušku v rukou svírám.
O svůj život strach nemám
a adrenalinem oplývám.
Životy lidí a svou vlast já chránit mám,
ale nikdy v tom nejsem sám.
(Tadeáš Bílý - voják)

FOTOGRAFIE - ČÍM BUDU – ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE
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Lomnické listy, prosinec 2017
Žáci 9. ročníku na Úřadu práce
V pátek dne 20. 10. 2017 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojili do vzdělávacího projektu, který
pořádalo Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jindřichově Hradci. Cílem tohoto projektu
je hledání vhodného profesního a studijního zaměření absolventů ZŠ.
Naši žáci si nejdříve vytvářeli svůj individuální psychosociální profil. V něm charakterizovali
své vlastnosti, schopnosti a dovednosti vzhledem ke své vybrané budoucí profesi. Poté vytvářeli profil
profese, kterou si vybrali, a to z hlediska náplně i výsledků práce, z hlediska pracovních prostředků.
Odpovídali na otázky: Co a kde budu dělat? S čím budu pracovat? Co bude předmětem (výsledkem)
mé práce? Tři vybraní žáci pak představili svou práci nahlas před ostatními. Mgr. Vysoká, jež tento
seminář vedla, výsledky zhodnotila a doplnila o další informace. Žáci se také mj. hodnotili mezi sebou
vzájemně – měli uvést jednu typickou vlastnost nebo dovednost každého spolužáka. Po ukončení
aktivit měli všichni před sebou informaci: 1. o tom, jak ho vidí ostatní ve třídě, 2. o tom, jak vidí on
sebe sama a 3. zda profese, kterou si zde dnes vybral, je opravdu „tou pravou“, nebo je třeba ještě dál
hledat a vybírat. Na činnosti v rámci tohoto vzdělávacího projektu navazujeme nyní v předmětu
Výchova k občanství a zdraví. Od osobních profilů a profilů profesí se dostáváme k samotným
učebním a studijním oborům. Žáci si vybírají a ostatním během listopadu představují, jaký obor si
vybrali a proč. Naší snahou je, aby měli co nejvíce informací – o oboru, škole, předmětech studia,
profesi i o budoucím uplatnění. Aby se tedy mohli dobře rozhodnout.
Mgr. Klára Jelínková

FOTOGRAFIE – 9. ROČNÍK V JINDŘICHOVĚ HRADCI
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3.8. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Funkci preventisty vykonává Mgr. Šárka Petrásková, která splňuje pedagogickou i
odbornou způsobilost.
Specifická i nespecifická prevence byla začleněna do vyučovacích předmětů a
dalších školních aktivit po celý školní rok. Prevence SPJ vycházela ze stavu a frekvence
výskytu SPJ, o kterých pedagogové věděli z vlastního pozorování, popř. o nich věděli
z informací od žáků samotných. Tématu byly věnovány vyučovací hodiny VOZ,
Přírodopisu, TV, dále třídnické hodiny a také malé projekty v rámci vyučovacích hodin.
Výstupem pak byly plakáty, referáty, vyplňování dotazníků, testy apod.
Byly řešeny přestupky proti školnímu řádu v oblasti chování ke spolužákům, tyto
skutečnosti byly řešeny s třídním učitelem a metodikem prevence. Žáci školy se obecně
nejeví jako agresivní, jsou vedeni ke spolupráci a pomoci slabším a tento model chování
si většinou osvojili.
Vandalismus a úmyslné poškozování školního majetku nebylo zaznamenáno
vzhledem k intenzitě dodržování dohledu nad žáky.
Časté vulgární vyjadřování a hrubé nadávky, používané hochy i děvčaty, se zdají
být již zvyklostí, žáci je hodnotí jako normální jev a trend dnešní doby. Nevybíravým
způsobem se vyjadřují i mladší žáci. Rádi bychom tento trend zmírnili, avšak opět velmi
záleží na působení a příkladu rodiny. Všichni pedagogové a vychovatelé naší školy
působí velmi intenzivně na žáky s cílem co nejvíce potlačit sklon k nějakému
patologickému jednání. Je však nutné říci, že pokud toto nečiní také rodiny žáků, je
výsledek prevence vždy nejistý a problematický.
Akce primární prevence – přednášky, besedy, divadelní představení:
• Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou 1. – 5. ročník
• Škola v pohybu – 1. – 5. ročník
• Lomnická olympiáda – 1. – 9. ročník – beseda s Kateřinou Neumannovou
• Den zdraví – 1. – 5. ročník
• Čte celá rodina – 1. – 5. ročník
• Zdravé zuby – 1. – 5. ročník
• Den Země – simulace a hašení požárů – 1. 9. ročník
• Dopravní kurz – 3. – 4. ročník
• Safety tour – Rakousko – 4. -5. ročník
• Dospívání – Projevy dospívání a zdravý životní styl vv tomto období – 6. r- 7. r.
• Úřad práce .- 8. ročník
• Adaptační kurz – 6. ročník
• Lyžařský výcvik – 6.-9. ročník
• Síla lidskosti – 8.-9. ročník
• Příběhy bezpráví – 8. – 9. ročník
• Diessen – návštěva partnerské školy – 6. -9. ročník
• Čím budu? – 8. ročník
• HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných chorobách – 8. – 9. Ročník
• Alkohol – 7. ročník
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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 31.8.2018
celkem
žáků

třída

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

žáci integrovaní

prospělo
s vyznamenáním
1. pol.
2. pol.

1. pol.

2. pol.

24
22
24
22
25
23
8
18
20

0
0
6
0
1
1
0
0
0

0
0
6
0
2
1
0
0
0

23
17
19
21
13
5
2
1
3

186

8

9

104

prospělo

neprospělo

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

23
18
12
22
14
3
3
2
4

1
4
5
1
10
16
5
17
17

1
3
12
0
10
19
5
17
16

0
0
0
0
0
1
1
1
0

0
1
0
0
1
1
0
1
0

101

76

83

3

3

4.2. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Snížený stupeň z chování byl udělen žákům za hrubé porušování školního řádu
(přepisování známek v žákovské knížce) a neomluvenou absenci.
stupeň chování
třída

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

1
1. pol.

2. pol.

24
22
24
22
23
22
8
19
20

24
22
24
22
25
23
8
18
20

2

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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počet zameškaných hodin
omluvených
Ø na neomluvených
1. pol.
2. pol. žáka 1. pol. 2. pol.

540
613
615
350
1123
767
429
1104
885

742
790
1384
1026
1604
1417
543
1363
1464

52,52
63
83,29
57
109
95
88,36
123,3
117

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ø na
žáka

0
0
0
0
0
0
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
0
1
3
0
0
1

0
0
0
15
6
5
5
10
15

0
0
0
8
0
0
0
0
0

14
7
9
6
6
7
2
2
2

0
1
0
0
0
0
0
2
0

5

56

8

55

3

důtka TU

důtka ŘŠ

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

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
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

3

0

0

0

4.4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Povinnou školní docházku v naší škole ukončilo ve školním roce 2017 – 2018 celkem
20 žáků z 9. ročníku. Zájem o učební obory je v letošním roce malý, většina žáků byla přijata
na střední školy s maturitou. Ke studiu na víceleté gymnázium se z 5. třídy nikdo nehlásil.
Z uvedeného přehledu je patrné, že 2 žáci byli přijati na gymnázium, 11 žáků na SŠ
s maturitou, 6 žáků na učební obory a zbývající jeden žák nastoupí do přípravného ročníku
Školního centra v Gmündu.
Rozmístění žáků 9. třídy
z toho přijatých na

Počet žáků
celkem

Gymnázia

SŠ s maturitou

Učební obor s výuč.
listem

Jiné

20

2

11

6

1

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
20
v devátém ročníku
v nižším ročníku
Výroční zpráva školy 2017 - 2018
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4.5. PŘESTUPY ŽÁKŮ MEZI ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:
Důvody:
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
Důvody:

8
změna bydliště, vlastní rozhodnutí
4
změna bydliště, vlastní rozhodnutí

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. Rodiče budoucích žáků I.
třídy byli na schůzkách projektu informováni o cílech a zaměření našeho školního
vzdělávacího programu, dle kterého bude realizována výchova a vzdělávání jejich dětí od 1.
září a byly jim podány další souhrnné informace o škole. Rodičovská veřejnost měla možnost
navštívit školu v rámci Dne otevřených dveří.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zveřejněno na webových stránkách
školy a na vstupních dveřích do budovy školy.
celkem

z toho dívky

Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu poprvé

32

15

Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu po odkladu

3

1

Počet žáků, kteří se dostavili po dodatečném odkladu

-

-

Počet žáků, kteří byli převedeni na jinou školu

2

-

Počet žáků s žádostí o odklad

5

1

Počet zapsaných žáků

25

11

Lomnické listy, květen 2018
Zápis do 1. třídy
V pondělí 9. dubna zaplnili chodby lomnické školy předškoláci se svými rodiči a přišli k zápisu
do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019. Ve třídách na děti čekaly různé úkoly, při nichž budoucí školáci
ukazovali své schopnosti a připravenost do školy. Průvodkyněmi jim byly nejen paní učitelky 1.
stupně, ale také jejich kamarádi z vyšších ročníků, kteří se pro tuto chvíli proměnili v pohádkové
postavičky. Odměnou za pěkné výkony byly nachystané sladkosti a drobné dárečky, které pro ně
vyrobily děti ze školní družiny. Těšíme se v září!
Jitka Schreibmeierová
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FOTOGRAFIE – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
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5. PRACOVNÍCÍ ŠKOLY
5.1. POČET ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY (stav k 30. 6. 2018)
VEDENÍ ŠKOLY
I. STUPEŇ

ZŠ

II. STUPEŇ
ŠKOLNÍ DRUŽINA
PROVOZNÍ
ZAMĚSTNANCI

ŠJ

MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
PROVOZNÍ
ZAMĚSTNANCI
ŠKOLNÍ JÍDELNA –
VÝDEJNA
PROVOZNÍ
ZAMĚSTNANCI

ředitel školy
zástupce ředitele
učitelé
učitelé
asistent pedagoga
z toho učitelé na částečný úvazek
vychovatelky
ekonomka (částečný úvazek)
účetní (částečný úvazek)
uklizečky
učitelky
asistent pedagoga
chůva

1
1
5
11
2
6
2
1
2
3
8
1
1

uklízečka (částečný úvazek)

2

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

2
1
1
1
2
1
1
44
38,72

5.2. PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ (stav k 30. 6. 2018)
MŠ
ŠJ-výd.MŠ
ZŠ
ŠD
ŠJ
HČ
Celkem PO

Počet zaměstnanců celkem
Fyzický
Přepočtený
11
10,25
0,75
24
19,97
2
2,00
6
3,66
1
2,09
44
38,72
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Počet pedagogů
fyzický
přepočtený
8
8,5
18
16,05
2
2,00
28
26,55

Počet ostatních zaměstnanců
fyzický
přepočtený
3
1,75
0,75
6
3,92
6
3,66
1
2,09
16
12,17
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5.3. ZMĚNY V PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ
Odchody
Příchody

Pedagogové
2
-

Příchody:
Němcová Marie,
Mašková Veronika,
Beránková Ivana,

Asistent pedagoga

chůva
účetní
kuchařka

Odchody:
Bc. Barbora Matoušovská,
Mgr. Rudolf Petržela,
Lenka Prášková
Jitka Řehořová

učitelka MŠ,
učitel ZŠ,
kuchařka
kuchařka

Ostatní
2
2

od 6. 2. 2017
od 1. 10. 2017
od 1. 6. 2018
PP ukončen 31. 8. 2018 – doba určitá
PP ukončen 13. 7. 2018 - úmrtí
PP ukončen 30. 4. 2018
PP ukončen 29. 4. 2018

Lomnické listy, srpen 2018
Za Mgr. Rudolfem Petrželou
Druhý prázdninový víkend visel smutně nad lomnickou základní školou černý prapor.
Potvrzoval rodičům, potažmo široké lomnické veřejnosti smutnou zvěst, která se již šířila obcí od
pátečního večera 13. 7. 2018. Na svoji poslední cestu se vydal Mgr. Rudolf Petržela. Zpráva
nečekaná mnohé zaskočila. Ti, kteří ho ještě před několika hodinami viděli, nevěřili. Navždy je opustil
manžel, tatínek, dědeček, kamarád, muzikant. Pan učitel. Pro nás, jeho kolegy, nezištně obětavý
člověk, který kolem sebe šířil pohodu, přestože byl stále i ve svém věku ve spěchu.
Mgr. Rudolf Petržela začal po studiích svoji pedagogickou dráhu ve Veselí nad Lužnicí v roce
1969. Do lomnické školy nastoupil v roce 1980. Asi bude těžké hledat mezi místními obyvateli rodinu,
jejíhož člena Rudolf Petržela neučil fyziku, pracovní vyučování či neseznamoval se základy práce
s počítačem. Až do poslední chvíle byl učitelem přísným, ale spravedlivým. Přestože byl již v důchodu,
učil svoji milovanou fyziku v nejvyšších ročnících, byl správcem počítačové sítě a především
koordinoval spolupráci s družebními školami v Německu a Rakousku.
Zpráva o odchodu člověka, který nám byl po léta blízký, působí jako studený stín. Člověka
zamrazí, zachvěje se a pomíjivost všeho pozemského, kterou si náhle uvědomíme, dopadne těžce do
našeho srdce. Zůstáváme stát nad tímto zážitkem němí a bezradní. I tak budeme zbytek prázdnin
prožívat my, kolegové Mgr. Rudolfa Petržely. Velmi těžce a dlouho se budeme smiřovat s tím, že jeho
místo v kabinetě zůstane prázdné. Za vše, co pro školství udělal, mu patří hluboký dík. Čest jeho
památce.
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5.4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY (K 30. 6. 2018)
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

příjmení
jméno
funkce
aprobace
třídnictví
Mgr. MLNAŘÍKOVÁ
Jana
ředitelka školy M – CH
Mgr. FUCHSOVÁ
Renáta
zást. ŘŠ, ŠVP ČJ – HV
Petra
VP
CH – Př
Mgr. ŠTĚPÁNKOVÁ
Hana
1. st.
I.
Mgr. MALECHOVÁ
Mgr. NOHAVOVÁ
Helena
1. st.
II.
Pavla
1. st.
III.
Mgr. ŽÁČKOVÁ
Mgr. SCHREIBMEIEROVÁ Jitka
EVVO
1. st.
IV.
Mgr. PETRŽELOVÁ
Vlasta
1. st.
V.
Mgr. FRÍD
Veronika
1. st., AJ
VI.
Mgr. PETRÁSKOVÁ
Šárka
ŠMP
ČJ – NJ
VII.
Mgr. ŠIMÁNKOVÁ
Zuzana
M – Inf
VIII.
Šárka
Mgr. LAHODNÁ
ČJ – VV
IX.
Jitka
ZUŠ – klavír
Mgr. BALCAROVÁ
Klára
Mgr. JELÍNKOVÁ
ČJ – HV
Mgr. MLNAŘÍK
Jan
M – TV
Mgr. PETRŽELA
Rudolf
ICT
F – TP
Věra
vychovatelka ŠD
BÁRTŮ
Iveta
vychovatelka ŠD
NOHAVOVÁ
BC. ŠAFÁŘOVÁ
Ilona
vedoucí učitelka MŠ
Vladislava
BARTOŠOVÁ
Kateřina
DUŠÁKOVÁ
Helena
KLEČKOVÁ
BC. LEBEDOVÁ
Kristýna
BC. MATOUŠOVSKÁ
Barbora
Marie
chůva
NĚMCOVÁ
Jaroslava
NĚMCOVÁ
Iveta
asistent pedagoga
NOHAVOVÁ
Dita
ZAVADILOVÁ
Vysvětlivky: VP
- výchovný poradce
ICT
- koordinátor pro oblast ICT
ŠVP
- koordinátor tvorby a realizace školního vzdělávacího programu
EVVO
- koordinátor environmentálního vzdělávání
ŠMP
- školní metodik prevence pro I. a II. stupeň
ŠPZ
- garant programu Škola podporující zdraví – Zdravá škola
TŠ
- garant programu Tvořivá škola
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Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2017 (fyzické osoby):
61 let a
věk
21–30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let
více
učitelé ZŠ
1
5
3
4
3
učitelé MŠ
2
1
1
3
vychovatelé
1
1
asistenti pedagoga
1
1
pedagogové celkem
3
7
5
9
3
z toho ženy
3
6
5
9
2

OSTATNÍ

z toho
důchodci
3
3
2

PRACOVNÍCI

příjmení
NĚMCOVÁ
VÍTOVÁ
MAŠKOVÁ
KUTHANOVÁ
LUBINOVÁ
ŠUSTOVÁ
NOSKOVÁ
POTURNAYOVÁ
PRÁŠKOVÁ
SUKOVÁ
BÁRTOVÁ
MILABERSKÁ
BERÁNKOVÁ
MILABERSKÁ
ZVÁNOVCOVÁ

jméno
Ivona
Zlata
Veronika
Miroslava
Hana
Markéta
Marcela
Zdena
Martina
Ivana
Jaroslava
Helena
Ivana
Marie
Hana
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funkce
ekonomka školy
účetní
účetní
uklizečka ZŠ
uklizečka ZŠ
uklizečka ZŠ
uklizečka MŠ, pomocná kuchařka
uklizečka MŠ, pomocná kuchařka
vedoucí ŠJ
provozní ŠJ
vedoucí kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
uklizečka ŠJ
prodavačka
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5.5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání učitelů respektuje podstatný požadavek na učitelskou profesi - schopnost
neustálého vyrovnávání s tím, co ve škole učíme a co se překotně proměňuje mimo školu.
Učitel by měl být schopen připravovat žáky na neustále se proměňující technologické,
ekonomické, kulturní i politické podmínky světa, na nové teorie, poznatky a informace.
Profesní rozvoj učitelů je jednou ze základních podmínek udržení kvality školního vzdělávání
a jeho rozvoje. Za profesní rozvoj, tedy i profesní rozvoj učitelů je považována jakákoliv
činnost, kterou se rozvíjejí individuální vědomosti, schopnosti, dovednosti a další
charakteristiky profese (OECD, 1997). Profesní rozvoj učitelů má tři základní složky – je to
nejen institucionální další vzdělávání učitelů, ale i sebevzdělávání, ale jsou to i velmi
významně – znalosti, zkušenosti a dovednosti získané profesní praxí učitele. Tyto tři součásti
profesního rozvoje se navzájem doplňují a pro profesní rozvoj jednotlivce (a kvality školy)
jsou všechny tři nezastupitelně významné.
Cílem DVPP je nezbytnost rozšířit profesní výbavu učitelů, v neposlední řadě s
důrazem na využívání inovativních možností, vyplývajících z pedagogicko psychologického a
didaktického výzkumu.
Lze hovořit o nezbytnosti rozšířit profesní výbavu učitelů; respektive jejich
„doprofesionalizování“ tváří v tvář úkolům, doléhajícím na ně dnes. Tempo doby si vynucuje
nový přístup k profesnímu vývoji učitelů, respektive k jejich profesní výbavě. Představuje
nové nároky kladené na učitele, na nová kurikulární témata. Jde o nárůst rozsahu požadavků
kladených na učitele: co chvíli se vynořuje něco nového nebo sice už známého, ale s novou
naléhavostí se deroucího do popředí, s posunutým významem. Často tak, že učitel si přestává
vědět rady, s obtížemi zvažuje jak to dělat, jak to včlenit do chodu výuky; jak prokázat, že
požadavky s tím spojené plní. Jednou z oblastí je i profesní rozvoji učitelů, respektive jejich
profesní výbavy. Představuje možnost realizovat výukovou efektivitu možnostmi nabízenými
vědeckým výzkumem, v prvé řadě pedagogicko-psychologickým a didaktickým. Přínosné
jsou i kurzy, zdůrazňující význam potencialit vývoje osobnosti a jejích předpokladů vzdělávat
se.
Vzdělání má učitele vybavit širokým spektrem různých „gramotností“ – tedy
způsobilostí zvládat informace zabezpečující efektivní fungování v různých oblastech
společenského života, využívat a předávat je dětem v odpovídajících aktivitách. Tak například
pro všechny činnosti nezbytná gramotnost čtenářská, matematické, počítačová či finanční.

Souvislá školení, dlouhodobé kurzy
R. Fuchsová
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INDIVIDUÁLNÍ DVVP
účastník

R. Fuchsová

Š. Lahodná

H. Malechová

J. Mlnaříková

Š. Petrásková
I. Nohavová
H. Nohavová
Z. Šimánková
P. Štěpánková
P. Žáčková
V. Bartošová
K. Dušáková
I. Šafářová
D. Zavadilová

školení
Výklad změn školského zákona
Pracovní právo, aktuální stav a praxe
Novely právních předpisů
Šikana, její formy
GDPR pro pracovníky veřejné správy
Aktuální stav školské legislativy
Zákoník práce , GDPR ve školství
Bezpečné provozování dětských a sport. hřišť
Experimentální výtvarné techniky
Dílny psaní –WORKSHOP
Čtenářské dílny –WORKSHOP
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími
předměty
Hry ve výuce češtiny nebo druhém jazyce
Výklad změn školského zákona
Burza nápadů učitelů matematiky
Kázeň a klima školy
Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice
Realizace šablon
Čtenářské dílny –WORKSHOP
Rizika týmové spolupráce uvnitř pedagogického sboru
Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu
Dílny psaní –WORKSHOP
Akreditovaný seminář pro asistenty pedagoga a zájemce o tuto profes
Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědy
Prvoka činnostně ve 2. roč.
Rozvoj ČG prostřednictvím efektivních vyučovacích metod
Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědy
Inspirace pro učitele – matematická gramotnost
Rizika týmové spolupráce uvnitř pedagogického sboru
Inkluze v praxi - výukové strategie se žáky a se třídou
Dětská kresba
Logopedický asistent
Logopedický asistent
Společné vzdělávání, inkluze v MŠ
Primární logopedická prevence
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6. REALIZOVANÉ PROJEKTY
V posledních letech škola realizuje projekty financované z prostředků EU. Přehled projektů
realizovaných či udržovaných ve školním roce 2017 – 18:
Název projektu

Registrační číslo

Šablony pro ZŠ a MŠ
Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001448
Lomnice nad Lužnicí

Finanční
podpora

Doba
realizace

1 051 727 2016- 2018

6.1. ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ LOMNICE NAD LUŽNICÍ
Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV). I když název projektu nám toho moc neprozradí,
pro naši školu je velmi přínosný.
V rámci této výzvy jsme získali částku bezmála 1,1 milionu korun. Díky této podpoře
jsme mohli na dobu dvou let zaměstnat chůvu v mateřské škole, realizovat Čtenářské kluby,
Kluby logiky a deskových her, Doučování pro žáky. Projekt podporuje osobnostně profesní
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Projekt je realizován od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 a výše příspěvku pro naši školu
byla 1 051 727 Kč.
FOTOGRAFIE – KLUB LOGIKY A DESKOVÝCH HER
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7. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
7.1. VEČERNÍČKOVA PŘEDŠKOLIČKA
Pro každé dítě je důležité, aby do školy vstupovalo v klidu, bez obav a se zdravou
zvědavostí. I proto pro naše budoucí prvňáčky již tradičně připravily učitelky 1. stupně
společné setkání s názvem Večerníčkova předškolička.
Děti a jejich rodiče se seznámili s prostředím školy, s jejich budoucí učitelkou i
dalšími učitelkami prvního stupně. Hravým způsobem si zkusily plnit jednoduché úkoly pod
vedením žáků 4. a 5. třídy, kteří se pro tuto příležitost převlékli za postavičky z večerníčků.
Nejen starší žáci, ale i rodiče pomáhali dětem s těžším úkolem, kdy si děti vystřihly, složily a
slepily pejska. Všechny děti si zasloužily velkou pochvalu, pracovaly pečlivě, s velkým
nasazením a trpělivostí. Přejeme jim hodně úspěchů nejen v první třídě.
V měsíci březnu jsme pro naše budoucí prvňáčky připravili setkání se současnými
žáky první třídy a jejich paní učitelkou. Děti si prohlédly budovu školy, seznámily se
s budoucí p. učitelkou a zapojily se do vyučovací hodiny. Hravým způsobem si zkusily plnit
jednoduché úkoly z oblasti matematiky, prvouky a čtení. Všechny děti pracovaly pečlivě,
s velkým nasazením a trpělivostí. Přejeme jim hodně studijních úspěchů na lomnické základní
škole a těšíme se v září.
FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ
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7.2. SLAVNOST SLABIKÁŘE
Pasování prvňáčků na čtenáře je součástí malé školní slavnosti žáků 1. třídy Slavnost
Slabikáře. Na konci školního roku prezentují prvňáčci svou celoroční čtenářskou práci před
svými rodiči, prarodiči, spolužáky 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. Slavnost
Slabikáře vyvrcholila pasováním na čtenáře slavnostní šerpou a prvňáčci se stali skutečnými
čtenáři. Od paní knihovnice dostali dárek, knihu plnou příběhů a získali titul Čtenář lomnický.
Nakonec si pochutnali na dortu ve tvaru Slabikáře. Přeji jim, ať je pěkná kniha provází nejen
zaslouženými prvními prázdninami, ale celým životem.
FOTOGRAFIE – SLAVNOST SLABIKÁŘE
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7.3. KULTURNÍ AKCE
Kulturně – vzdělávací akce, které jsou pro nás nedílnou součástí výuky a výchovy
dětí, příjemně ozvláštnily i tento školní rok.
Ve školním roce 2017-2018 jsme opět žákům zpestřili výuku řadou kulturních akcí, jejichž
prostřednictvím se snažíme rozvíjet estetické cítění našich žáků a seznamovat je s kulturním
světem, ať už literárním, hudebním či divadelním.
Velmi příjemné byly pořady, které si pro nás připravila p. Bohumila Ettlerová,
vyučující náboženství na naší škole.
První byl zaměřen na období adventu a druhý na svátky velikonoční.
Čas adventu nám, jako již každoročně, zpříjemnily naše dva pěvecké soubory „Zvoneček“ a
„Racek“ pod vedením p. Jitky Balcarové.
Za zajímavou literární besedu se spisovatelkou Danielou Krolupperovou, která nás
seznámila s „Cestou knihy“ od spisovatele až ke knihkupci, děkujeme naší paní knihovnici
Marcele Božovské.
Krásný prostor lomnického kostela sv. Václava jsme mohli obdivovat během koncertu
hudební skupiny „Réva“, která si pro nás připravila průřez hudebními žánry.
Závěrečnou perličkou kulturních akcí tohoto školního roku byl zájezd na otáčivé
hlediště v Českém Krumlově, kde jsme shlédli novinku Jihočeského divadla s názvem
„Ztracený svět“.
V příštím roce plánujeme další návštěvu Malého divadla v Českých Budějovicích,
s jehož tvorbou jsme velmi spokojeni.
Výběr kulturních akcí koordinovala Mgr. Helena Nohavová.
Lomnické listy, leden 2018
Adventní sbírka
V předvánočním období jsou naše duše citlivější a jsou více nakloněny pomáhat druhým. I my ve
škole se již jedenáct let zapojujeme do projektu tradiční předvánoční sbírky České televize v rámci
Adventních koncertů. Veřejnoprávní médium už sedmadvacet let pomáhá realizovat projekty
neziskovým organizacím po celé republice často i těm, které by jinak pro svou velikost na ně běžně
nedosáhly. Každý rok vybírá komise čtyři subjekty, ty představí v průběhu přímých koncertů veřejnosti.
A pak je jen na nás, zda se rozhodneme přispět. V letošním roce jsme zaslali na jejich konto 1 500 Kč.
Poděkování patří všem žákům i zaměstnancům školy, kteří přispívali v období adventu průběžně do
pokladničky, ale i návštěvníkům tradičního koncertu školních sborů Zpívání na schodech. Děkujeme,
přejeme úspěšný rok a těšíme se na spolupráci i letos.
R. Fuchsová

Lomnické listy, červenec 2018
Hudební putování se skupinou „Réva“ (výchovný koncert, 11. května 2018)
Skupina „Réva“ je klasická cimbálová kapela z Moravy, která hraje na nejrůznějších akcích a
pro naše žáky připravila průřez všemi hudebními žánry.
Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, a dokonce i rock, to všechno dokázala zahrát
„RÉVA“ s typickými lidovými nástroji, tj. s cimbálem, houslemi, kontrabasem a klarinetem, u
modernějších skladeb využila i zvuk saxofonu či valchy přidělané na dřevě. Svým pestrým programem
nám toto hudební uskupení zpříjemnilo páteční dopoledne a na závěr dokonce i roztančilo ty
nejmladší z publika.
Kapela „Réva“ hraje již deset let a během své existence se prosadila nejen doma, ale i v
zahraničí (Slovensko, Belgie, Holandsko, Německo, Francie, Dánsko), a tak jim popřejme ještě mnoho
let spokojené plavby na cimbálových tónech.
H. Nohavová
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FOTOGRAFIE – VÝCHOVNÝ KONCERT

Lomnické listy, červenec 2018
Dobrodružná točna se „Ztraceným světem“
(divadelní představení v Č. Krumlově, 25. 6. 2018)
Každoroční perličkou na závěr školního roku se stává návštěva otáčivého hlediště v Českém
Krumlově, kam se i letos vypravil celý 1. stupeň naší základní školy.
Letošní divadelní podívaná přivedla před točnu nejen několik pravěkých ještěrů velikosti až 9
metrů, ale také spoustu prehistorických zvířat a opolidi. Umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek zde
se svým souborem totiž připravil hru „Ztracený svět“, jejíž scénář zpracoval Zdeněk Jecelín podle
knihy A. C. Doyla. Během představení jsme mohli obdivovat krásné kostýmy, loutky, které byly
nepřehlédnutelné a rytmické písničky, které nechybí v žádném představení tohoto sehraného týmu
z Českých Budějovic, kde mají své kamenné zázemí a kam rádi jezdíme na školní představení. Byl to
další krásný zážitek z krumlovské točny, na kterou se budeme rádi vracet, pokud tedy budeme mít tu
možnost. Tento dobrodružný příběh, který pobaví malé i velké diváky, máte možnost navštívit během
letních prázdnin v šestnácti odpoledních reprízách.
Přejeme všem krásné a pohodové léto a příjemné kulturní zážitky.
H. Nohavová
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Lomnické listy, únor 2018
Výstava v Českých Budějovicích
V letošním školním roce se žáci 2. st. ZŠ účastnili výtvarného projektu, který každoročně pořádá
Jihočeský úřad v Českých Budějovicích ve spolupráci s ateliérem Tvor.
Podstatou těchto projektů je vytvoření prostorového objektu v duchu recyklo artu, tzn. s využitím
odpadového materiálu. Letošní téma znělo „Kdybych byl kouzelníkem…“ Žáci měli za úkol představit
si, že se na moment stali čaroději, kouzelníky, velkými mágy s neomezenými možnostmi něco změnit
nebo nově vytvořit v realitě kolem nás tak, aby se nám zde lépe žilo.
Se svým nápadem a výtvorem se zúčastnili v pondělí 8. ledna 2018 vernisáže výstavy v prostorách JÚ
v Českých Budějovicích společně s mnoha dalšími školami z Jihočeského kraje. Během slavnostního
zahájení výstavy byli žáci oceněni a odměněni drobnými dárky za svoji práci.
Výtvarná díla je možno zhlédnout do konce ledna.
Mgr. Šárka Lahodná

FOTOGRAFIE – VÝSTAVA ČESKÉ BUDĚJOVICE
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Lomnické listy, leden 2018
Předvánoční týden jsme započali se 7. ročníkem opravdu svátečně. Vydali jsme se do nedaleké
Třeboně a využili tak nabídku Státního zámku Třeboň, který nabízí v adventním čase prohlídky zámku
tématicky zaměřené na zvyky a tradice.
Žáci byli vtaženi do života tehdejších majitelů zámku,
dozvěděli se, jak se slavili Vánoce „ na Třeboni“. Krásná a nápaditá výzdoba ještě více umocnila
atmosféru adventní doby. Čas strávený v Třeboni jsme věnovali i procházce k rybníku Svět, kde jsme
se trochu ponořili do rybníkářské historie. I když je Třeboň vzdálená kousek a každý do ní téměř
každý týden jezdí, třeba jen na nákup, zjistili jsme, že je ještě spousta zajímavých informací, které o ní
nevíme…. Adventní Třeboň se všem moc líbila, strávili jsme v ní příjemné dopoledne.
Tř. uč. 7. ročníku Mgr. Šárka Petrásková

FOTOGRAFIE – ADVENTNÍ TŘEBOŇ

FOTOGRAFIE – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O CHYTRÉ LIŠCE
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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.
V průběhu akcí 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 při akci samé. 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. Každá ročníková akce má obdobný postup: příprava, organizace,
realizace ročníkové akce – žák vyplňuje pracovní listy, fotodokumentace, zhodnocení akce.
Lomnické listy, říjen 2017
Zážitkový kurz žáků 6. ročníku ZŠ
Od pondělí 11. 9. do čtvrtka 14. 9. 2017 se žáci 6. ročníku naší školy zúčastnili Zážitkového
kurzu. Jedná se o kurz, který má dětem pomoci seznámit se s novým třídním učitelem, s novými
spolužáky, vyrovnat se lépe s přestupem na vyšší stupeň školy, vylepšit klima třídy a v neposlední
řadě zažít se spolužáky spoustu zábavy a sblížit se i v jiných podmínkách než dovoluje školní
vyučování. Nejdůležitějším cílem kurzu je nastartovat ve třídě proces směřující ke vzniku soudržného
kolektivu a proto byly všechny aktivity zaměřeny na bližší seznámení třídy, rozvoj týmové spolupráce,
utužení kolektivu a společné prožitky.
11. 9. jsme vyrazili na kolech do Chlumu u Třeboně, kde jsme byli ubytováni v ubytovacím
zařízení Lesák na břehu rybníka Hejtman. Děti se rozdělily do pokojů a vybalily svoje zavazadla. Po
společném obědě jsme vyrazili na pěší obhlídku Chlumu u Třeboně. Navečer začaly děti trénovat na
kánoích na rybníku a po večeři, znavené dlouhým, náročným dnem, usnuly.
Druhý den po snídani nás čekal výukový program „Spolu“ centra globální a ekologické
výchovy Cassiopeia. Celý program byl zaměřený na stmelení třídního kolektivu, uvědomění si nutnosti
spolupráce a posilování pozitivního klimatu třídy. Děti prožily velmi intenzivní dopoledne i odpoledne
plné her a zábavy, které se jim velice líbilo. Večer probíhal ve znamení stolních her a opět tréninku na
kánoích.
Třetí den nás čekalo splutí řeky Lužnice. Ráno jsme vyrazili do Suchdola nad Lužnicí a po
suchém výcviku a poučení o bezpečnosti jsme vypluli směr jez Pilař. Večer nás čekala noční hra,
která měla u dětí velký úspěch.
Poslední den ráno jsme se nasnídali, sbalili svá zavazadla a jeli na kole do školy, kde jsme
kurz společně zakončili. Pro děti byly celé čtyři dny velkým zážitkem a zároveň i zkouškou, zda se o
sebe dokáží postarat bez rodičů a v neposlední řadě společnými zážitky děti lépe poznaly své
spolužáky, jejich přednosti a také si uvědomily, jakou roli hrají ve třídě oni sami.
V. Fríd

FOTOGRAFIE – ZÁŽITKOVÝ KURZ

Výroční zpráva školy 2017 - 2018

61

FOTOGRAFIE – ZÁŽITKOVÝ KURZ

Lomnické listy, červenec 2018
V pondělí 18. června popadli žáci 7. ročníku ráno místo aktovky kola, helmy a baťohy, 7. ročník se
totiž vydal na ročníkovou akci " Na kole kolem Lomnice". Vydali jsme se směrem na Klec, projížděli
jsme Nadějskou rybniční soustavou, husté lesy nás dovedly až na jez Metel. Naše putování dále
pokračovalo směrem na Val do Vlkova. Ve Vlkově jsme se občerstvili a plni sil se vydali zpátky do
Klece. U řeky se někteří osvěžili koupelí a poté jsme se vydali již k domovu. Výlet předčil naše
očekávání a všichni jsme měli radost z ujetých 35 km.
Mgr. Šárka Petrásková
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Lomnické listy, leden 2018
Naše malá moře
Žít v kraji rybníků a nevidět výlov by bylo jako žít u moře a nesmočit v něm nohu,
zjednodušeně řečeno. Proto když se děti učí o podzimním rybníku, je dle mého nejlepší s nimi
podzimní rybník navštívit a nejlépe při výlovu, kdy tento vodní skvost odkrývá své poklady. Z výlovů
velkých rybníků se staly honosné poutě, které mají dost daleko do dlouholeté rybářské tradice.
Navštívili jsme proto výlov rybníka Naděje, jednoho ze 14ti rybníků kletecké soustavy, z dílny
samotného Jakuba Krčína. Počasí nám i rybářům přálo, hráze rybníků hrály všemi podzimními
barvami a my mohli nerušeně sledovat řemeslné představení, nacvičenou souhru zkušených rybářů,
kterým technika sice ulehčuje práci, ale při samotném zátahu jsou na dřinu sami dnes, stejně jako
před mnoha lety. Za vyčerpávající výklad o historii rybářství a podrobný popis jednotlivých fází výlovu
děkuji panu Činátlovi, dlouholetému a oddanému rybáři a všem ostatním už mohu popřát jen „Petrův
zdar“.
H.Nohavová

FOTOGRAFIE – ROČNÍKOVÁ AKCE 2. TŘÍDY

Lomnické listy, červenec 2018
Dvůr Hamr v Lužnici (ročníková akce 2. třídy, 1. 6. 2018)
Abychom propojili učivo s praxí a zároveň rozšiřovali znalosti dětí o místě, kde vyrůstají,
naplánovali jsme si v rámci ročníkové akce cestu na Dvůr Hamr v Lužnici. Je to taková malá
zoologická zahrada v krásném prostředí rodinného statku, kde jsme mohli obdivovat nejenom
hospodářská zvířata, ale i lišku, sokola, divoké prase či fretky, kterých se tu ujali.
Moc děkujeme milé p. Kotrbové, která nás po hospodářství provedla a seznámila děti s tím, co
všechno takové hospodářství vyžaduje a že za každým vajíčkem, hrnkem mléka a kouskem masa
stojí spousta práce a starostí o zvířata.
Za 2. ročník napsala H. Nohavová
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Lomnické listy, červenec 2018
Dívčí kámen – ekologická exkurze
V pátek 8. června se vydal autobus plný žáků na terénní kurz od Centra ekologické a globální
výchovy Cassiopeia. Naším cílem byl Dívčí kámen. Čekala nás zajímavá procházka s výkladem, při
kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Stáli jsme na hradbách keltského opida,
poznávali jsme rostliny i horniny u řeky Vltavy. Někteří si domů vezli i české granáty. Dále si žáci po
cestě vyzkoušeli, jak se předávaly ve středověku informace, štafetovým během si poslové předávali
zprávu, která se nakonec vtipně lišila od původního zadání. Na zřícenině hradu Dívčí kámen jsme se
seznámili, jak lidé ve středověku žili a jak těžký život to byl. Krajina kolem řeky Vltavy nás okouzlila,
počasí nám přálo, výlet jsme si opravdu užili.
Mgr. Š. Petrásková

FOTOGRAFIE – DÍVČÍ KÁMEN
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7.5. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Stranou naší pozornosti nezůstala ani péče o žáky nadané, talentové a hlavně aktivní.
V okresním kole jsme reprezentovali školu v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek, v recitační
soutěži a Olympiádě biologické a z českého jazyka. 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 tabulka.
okresní kola
Olympiáda ČJ

soutěžící
Štěpánková Petra
Štěpánková Petra
Sojková Barbora
Hejnová Tereza
Chrt Martin
Koudelka Jan
Petrásek Stanislav
Egertová Klára
Malecha Albert
Fríd Justýna
Vondrášková Nela
Prášek Pavel
Bicek

ročník
9.
9.
9.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
4.
6.
5.
5.

umístění
1.
2.
14.
19.
23.
5.
7.
5.
9.

krajská kola
Olympiáda ČJ
Biologická olympiáda

soutěžící
Štěpánková Petra
Štěpánková Petra

ročník
9.
9.

umístění
5.
8.

celostátní kola
Olympiáda ČJ

soutěžící
Štěpánková Petra
Štěpánková Petra
Sojková Barbora
Brejcha Tomáš

ročník
9.
9.
9.
9.

umístění

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda R.
Kurky

Dopravní soutěž

Mladý chemik ČR

5.

20. – 23. /336
114. – 124. /336
312/336

Své znalosti testovali všichni žáci v mezinárodní matematické soutěži Klokan a
Taktik. Znalosti z informatiky ověřovali v soutěži Bobřík informatiky. Tělesnou zdatnost
dokazovali žáci v okresním i krajském kole:
• halového pětiboje všestrannosti
• softboll
• florbal
• vybíjená
• cyklistických závodech
• bezpečnostní olympiádě v Rakousku
• LoMaZ
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Lomnické listy, květen 2018
Úspěch naší žákyně
Dne 5. dubna 2018 se Petra Štěpánková, žákyně 9. třídy naší základní školy, zúčastnila
krajského kola Olympiády z českého jazyka v Českých Budějovicích.
Po úspěšném obhájení loňského prvního místa okresního kola v Jindřichově Hradci postoupila spolu
s dalšími dvěma účastníky do kola krajského. Zde se ve velké konkurenci 25 nejlepších žáků
základních škol a víceletých gymnázií z celého Jihočeského kraje umístila na krásném 5. místě.
Všichni Petře srdečně blahopřejeme k zaslouženému umístění a do budoucna přejeme mnoho
dalších úspěchů, které se jistě dostaví.
Mgr. Šárka Lahodná

Lomnické listy, únor 2018
Mladý chemik
Masarykova střední škola chemická v Praze uspořádala dne 13. prosince 2017 soutěž
s názvem Mladý chemik určenou žákům devátých tříd základních škol. Pro úspěšné řešitele ze
školního kola byla v Praze připravena vědomostní soutěž, kde porovnali své znalosti. Dále si prohlédli
areál školy a v závěru mohli vyslechnout přednášku, která byla doplněna zajímavými pokusy. Všichni
zúčastnění byli odměněni balíčkem s upomínkovými předměty. Ze 121 přihlášených škol se do Prahy
dostavilo 336 zájemců o chemii. Z naší základní školy se umístili na 20. místě Petra Štěpánková, na
114. Barbora Sojková a na 312. Tomáš Brejcha. Prvních 32 úspěšných řešitelů postupuje do dalšího
kola, které se bude konat v únoru 2018. Všem našim žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
naší školy.
Mgr. Petra Štěpánková

FOTOGRAFIE – MLADÝ CHEMIK
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Lomnické listy, červenec 2018
Přírodovědné olympiády
V letošním roce se naše základní škola zúčastnila řady vědomostních soutěží – olympiád.
Zájem z řad žáků byl také o přírodovědně zaměřené soutěže. Okresního kola Biologické olympiády
v Jindřichově Hradci se zúčastnili v kategorii D (určena pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol, 1. a
2. ročníků osmiletých gymnázií) žákyně 7. ročníku Tereza Hejnová a žák 6. ročníku Martin Chrt,
v kategorii C (určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1.
a 2. ročníků šestiletých gymnázií) žákyně 9. ročníku Petra Štěpánková a Barbora Sojková. Účastníci
byli hodnoceni za samostatnou domácí práci, poměřili své vědomosti v testu na téma Pohyb, v
určování rostlin a živočichů a vyzkoušeli si praktické schopnosti při laboratorní práci s mikroskopem.
Na závěr si mohli prohlédnout terária v Domě dětí a mládeže, kde se akce konala.
Do krajského kola Biologické olympiády v Českých Budějovicích postoupila Petra
Štěpánková, která se v okresním kole umístila na 2. místě, v krajském kole na 8. místě.
Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí pořádala 18. ročník
Biologické olympiády R. Kurky pro botanickou a zoologickou kategorii na téma Mokřady, které se
zúčastnili žáci 8. ročníku Klára Egertová, Jan Koudelka, Stanislav Petrásek a Albert Malecha. Po
vědomostním testu následoval přírodovědný film, prohlídka školního minipivovaru, laboratoří a
oblíbených terárií. Na závěrečném vyhodnocení získali účastníci zajímavé ceny.
Všem našim žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
vedení školy

FOTOGRAFIE – BEZPEČNOSTNÍ OLYMPIÁDA
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7.6. PĚVECKÉ SBORY
Pěvecké sbory Racek a Zvoneček při ZŠ Lomnice nad Lužnicí existují již více než 40
let. Ve školním roce 2017 – 18 vedle sebe i nadále fungovaly oba pěvecké soubory, Zvoneček
a Racek. Soubor Zvoneček je pro děti z 1.- 4. třídy, Racek 5.- 9. třída.
Stejně jako v předchozím roce, i před loňskými vánocemi jsme se účastnili projektu
Česko zpívá koledy. 5. 12. jsme v kostele sv.Jana Křtitele přivítali Mikuláše. Kromě
písniček mohlo početné dětské i dospělé obecenstvo slyšet několik koled hraných na klavír –
hrály děti místní pobočky ZUŠ. Těsně před Vánocemi proběhl adventní koncert v kostele
svatého Václava a tradiční Zpívání na schodech.
V dubnu se Kristýna Jandová, Žofie Břicháčková a Markéta Kotrbová z 5. třídy a
Matyáš Poturnay ze třídy 4. účastnili pěvecké soutěže Jihočeský zvonek . Obsadili bronzová a
jedno stříbrné pásmo.
Zvoneček pro změnu zazpíval ve školní jídelně, kde se konala besídka pro maminky k
Svátku matek.
FOTOGRAFIE – ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH – VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU
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7.7. SPOLUPRÁCE S RODIČI
Spolupráce s rodiči žáků je v současné době nezbytným předpokladem úspěšnosti
žáků ve škole. Bez spolupráce s rodiči nelze vytvářet ani inkluzivní prostředí ve škole, proto
je nutné, aby každý pedagog měl ke splnění tohoto cíle potřebné kompetence. Taktéž na
úrovni celé školy je potřeba, aby všichni učitelé sdíleli stejnou představu o tom, jak má
efektivní partnerská komunikace s rodiči a spolupráce s nimi vypadat.
Naším stěžejním záměrem je naučit děti pohybovat se ve světě, do kterého vyrůstají. Zároveň
respektujeme nezastupitelnost rodiny pro utváření osobnosti každého dítěte. I v dnešní
uspěchané době, při velkém pracovním vytížení rodičů se nám spolupráce s rodiči daří.
Spolupráci lze rozdělit do tří oblastí:
• ekonomická: poskytují finanční pomoc (sbírky, nákup či výroba zboží na trhy)
• výchovně vzdělávací: pomáhají dohledem nad dětmi při školních akcích, zajišťují
odvoz
• evaluační: účastní se konzultací, třídních schůzek, konzultují ohledně vyšetření (PPP,
psycholog, VP,...)
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.
Usilujeme o to, abychom byli rodičům partnerem rádcem, proto je zapojujeme do
některých akcí pořádaných školou. Což se pochopitelně nejvíc daří u tříd I. stupně. Navštěvují
Den otevřených dveří, Zpívání na schodech, Adventní trhy, čte celá rodina. Moc si ceníme
finanční podpory, která doprovází především sbírky pořádané školou jako pomoc pro sociálně
slabé. Např. vstupné ze Zpívání na schodech zasíláme na konto sbírky pořádané ČT.
Naposledy to bylo 1 500Kč. Zástupci rodičovské veřejnosti – Rada školy je informována o
změnách ve vzdělávacím programu, o plánovaných akcích souvisejících z chodem školy,
seznamuje se s VZ.
Mezi rodiči a školou panují vesměs korektní vztahy. Snažíme se předcházet problémům
a vedeme rodiče k tomu, aby vzniklé řešili je na půdě školy, tedy interně. Škola chce být pro
rodiče partnerem.
Lomnické listy, květen 2018
„S knihou je svět barevnější“
V březnových dnech (19. 3. -23. 3. 2018) proběhl již desátý ročník projektu „Čte celá rodina“,
který si klade za cíl přiblížit dětem svět knih, svět poznání i fantazie.
Velmi si vážíme toho, že i v letošním roce jsme mohli u nás ve škole přivítat zástupce z řad rodičů,
prarodičů, sourozenců i přátel, kteří si našli čas, aby mohli dětem přečíst jejich oblíbené knihy nebo je
seznámili s knihami, které oslovily v dětství je samotné.
A proč vlastně klademe takový důraz na předčítání dětem?
Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho
znalosti, představivost a rozšiřujeme jeho slovní zásobu. Společně strávený čas s knihou navíc
upevňuje vzájemné pouto, stmeluje nás. Dáváme dětem pocit bezpečí a rituál, který je pevným
záchytným bodem. Při chvilce čtení jsme tu s ním a pro něj.
Neříkáme "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst nebo budeme si číst".
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Ani žáci druhého stupně nezůstali stranou a zapojili se do tohoto projektu. Dne 21. března se
žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili besedy v naší městské knihovně se spisovatelkou Ivou Bittnerovou. Tato
autorka se zabývá životními osudy různých českých spisovatelů a tentokrát seznámila mladé čtenáře
se dvěma významnými autory 19. století – K. H. Máchou a B. Němcovou. Tyto osobnosti představila
jako lidi s běžnými radostmi i starostmi, čímž je žákům přiblížila více než na základě jejich literární
činnosti, kterou znají ze školních čítanek.
Čtení by mělo být samozřejmost – bohužel není. Zkusme to změnit. Děkujeme ještě jednou všem,
kteří nám přečetli: L. Ouškové, J. Lesné, D. Kopřivové, Š. Petráskové, V. Indrrové, D. Koudelkové, J.
Hlivka Pirasové, Z. Bickové, R. Visčurové, D. Matějovské, V. Brejchové, M. Malecovi Příjemné chvíle
s knihou vám všem za ZŠ přejí H. Nohavová a Š. Lahodná

Lomnické listy, leden 2018
Tak zase po roce, naladíme se na Vánoce
A jak jinak a lépe začít, než adventními dílnami, které jsou předehrou „Mikulášské burzy“.
S vánočními koledami a teplým čajem v hrnku se tvoří jedna radost a nevadí, že se všechno nezdaří
tak, jak bychom si představovali. Drobné nedokonalosti přidávají na roztomilosti dětských výrobků.
Mikulášská burza opět přivítala bohatý zástup nakupujících, kteří vykouzlili v dětských tvářích
spokojené úsměvy. Malí obchodníci byli velmi šikovní a ze svého prodeje ochotně přispěli do kasičky,
která se celý prosinec plnila finančními příspěvky věnovanými na charitativní účely a posílanými
prostřednictvím adventních koncertů vysílaných již řadu let českou televizí.
Přispěli i ti, kteří si přišli poslechnout, zazpívat a možná i zavzpomínat spolu s pěveckými
soubory pod vedením Mgr. Jitky Balcarové při dlouholeté tradiční akci „Zpívání na schodech“.
Různorodost generací sladily tóny vánočních písní a mnohým padaly „vločky“ na řasy, když si
uvědomili, že tu nedávno stáli oni sami nebo jejich děti, které jsou teď sami rodiči. O Vánocích si snad
ještě víc uvědomujeme blízkost lidí, kteří jsou pro nás důležití a se kterými nás baví svět. Tak
užívejme co nejvíce společných chvil a zase za rok se slaďme na Vánoce. S přáním pevného zdraví a
veselé mysli v roce 2018,
H. Nohavová

FOTOGRAFIE – ADVENTNÍ BURZA
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FOTOGRAFIE – ADVENTNÍ BURZA
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7.8. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM
Bez aktivní spolupráce školy se zřizovatelem nelze zajisti kvalitní fungování školy.
Zastupitelstvo obce včetně starosty mají zájem o bezproblémový chod školy a jsou vstřícní
k požadavkům příspěvkové organizace. Pořádanými akcemi udržujeme staré zvyky a
současně reagujeme na současné dění. Snažíme se v dětech vypěstovat pocit sounáležitosti ve
vztahu k obci a k lidem, s nimiž se setkávají, žijí a pracují. Pozornost věnujeme taktéž dění
v rámci kraje, České republiky a Evropské unie.
Zřizovateli škola pomáhá při pořádání kulturních a sportovních akcí. Naši žáci se
účastní většiny akcí pořádaných městským úřadem, informačním střediskem a knihovnou :
- Pietní akt 28. října
- Vítání Mikuláše v kostele sv. J. Křtitele
- Adventní koncert
- Zpívání u stromečku
- Adventní trhy – vystoupení ŠD
- Česko zpívá koledy
- Vánoční zpívání pro seniory - vystoupení MŠ
- Adventní výstava na Staré radnici
- Výstava zahrádkářů
- Lomnické pověsti – tvorba prezentací
- LomAZ – Sport dětem
- Koncert sborů v kostele sv. Václava
- Sraz rodáků – vystoupení 4. Třídy s dramatizací pohádky O dvanásti měsíčkách
- Slavnostní rozloučení s deváťáky v kostele sv. Václava
- Výstava ročníkových prací na Staré radnici
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 rámci doplňkové činnosti v tomto roce zaměstnankyně školní jídelny zajišťovaly
občerstvení při akcích města na Farské louce.
Široké veřejnosti práci školy prezentujeme pravidelně v Lomnických listech.
FOTOGRAFIE – LOMAZ
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7.9. SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZAHRANIČÍM
V novém školním roce 2017/2018 pokračovala naše partnerská spolupráce se školou
v Bad Grosspertholzu. V rakouské škole, ale i ve městě nastaly změny. Po odchodu ředitele
pana Reinholda Koblingera do důchodu byl jmenován nový ředitel, pan Christian Skoll a
v čele města byl jmenován nový starosta, pan Klaus Tannhäuser.
V únoru se žáci naší školy zúčastnili představení Anglického divadla z Vídně, které
každoročně zajíždí do naší partnerské školy. Při cestě do Bad Grosspertholzu jsme navštívili
město Weitra. Během prohlídky historického centra jsme se seznámili s jeho současností i
historií. Divadelní představení se jako každoročně uskutečnilo v tělocvičně školy 4. února.
Hra s názvem A family affair pojednávala o současné aktuální situaci v Evropě – migrační
vlně. Vyprávěla příběh imigrantské rodiny, která hledá začlenění v Londýně, nachází nové
přátele i lásky.
Koncem února nám starosta města umožnil celodenní lyžování ve středisku Karlstifft.
Žáci obdrželi celodenní skipasy a občerstvení zdarma.
Naše děti již tradičně soutěží s rakouskými žáky v bezpečnostní olympiádě (Safety
Tour). Letos se konala v městečku Thaya v Dolním Rakousku. Naši čtvrťáci pod vedením
paní učitelky Schreibmeierové obsadili sedmé místo z dvaceti zúčastněných škol.
Školní rok 2017/2018 přinesl pro nás novou aktivitu. Škola Carla Orffa v bavorském
Diessenu am Ammersee, které je partnerským městem Lomnice nad Lužnicí nás pozvala na
sportovní slavnost. Akce se konala ve dnech 14., až 16. května. Naše děti soutěžili v několika
lehkoatletických disciplínách, přivezli spoustu medailí, a hlavně získali nové kamarády,
spoustu zážitků a možnost konverzace v německém jazyce.
FOTOGRAFIE – ŽÁCI V DIESENU
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FOTOGRAFIE – ŽÁCI V DIESENU
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7.10. 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. 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 – WEB ŠKOLY
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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
I. Šafářová.

8.1. ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školní družinu pravidelně 60 žáků a 16 žáků
bylo přihlášeno k nepravidelné docházce. Provozní doba školní družiny je denně od 5.30 –
16.30. Měsíční poplatek na provoz školní družiny činí 80,- Kč a je vybírán 2x 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).
Každý 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, manipulovat s elektrospotřebiči. Žáci nesmí bez
dozoru manipulovat s jakýmikoliv ostrými či jinak nebezpečnými předměty. Případný úraz
nebo ztrátu žák neprodleně hlásí vychovatelce.
Obě oddělení školní družiny se nacházejí v přízemí budovy 1. stupně. Skládají se
z učebny vybavené stolky a židlemi, skříňkami na výtvarné potřeby, rádiem, televizí, DVD a
lékárničkou. S učebnou je propojena herna, která slouží k odpočinku a hraní dětí. Kromě
těchto prostor ke svým činnostem využívá i další prostory – počítačovou učebnu, učebnu s
interaktivní tabulí. K odpoledním hrám využíváme školní dvůr.
Ve školní družině v současné době pracují dvě vychovatelky s odbornou a
pedagogickou způsobilostí a dlouholetou praxí.
Výchovná a vzdělávací činnost probíhá ve školní družině dle ŠVP a podle
vypracovaného plánu, který je dělen na měsíce. Uskutečňujeme zde zájmové vzdělávání
formou zájmových, vzdělávacích a sportovních činností. Podporujeme a respektujeme
individuální schopnosti a dovednosti žáků, nabízíme dětem podnětné činnosti, zajímavé a
obsahově bohaté potřebné zázemí. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem,
k jejich kulturním a duchovním hodnotám. Činnosti rekreační, relaxační, odpočinkové,
zájmové, ale i příprava na vyučování vytváří komplex výchovně vzdělávacích činností školní
družiny. Cílem těchto činností a celé výchovné práce v naší školní družině je nenásilnou
formou naučit žáky využívat volný čas k zajímavým aktivitám, k čerpání nových informací a
vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku. Velký důraz je kladen také na upevňování
mezilidských vztahů, na zvládnutí seberealizace a upevňování své pozice v kolektivu. Pobyt v
budově školy, v parku, vycházky a výlety po okolí vedou děti nenásilnou formou k orientaci
v přírodě, osvojení si nových vědomostí a dovedností.
V období měsíce září až listopadu jsme seznámili nové žáky s prostředím školy,
vytvořili si pravidla školní družiny a naučili jsme se orientovat v okolí. Proběhl již tradiční
turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“ a oblíbený Pyžamový bál se soutěžemi. Po celý rok jsme
pravidelně navštěvovali místní knihovnu.
Zimní období jsme zahájili Čertovským rejděním, Adventní dílnou a pásmem
básniček na Adventní trhy. Děti připravily malé překvapení k zápisu pro budoucí prvňáčky.
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Velmi pěkné bylo Čajové odpoledne s pohádkou a každý měsíc jsme se naučili připravovat
zdravou svačinku.
Jaro jsme přivítali Velikonočním malováním a výtvarnou soutěží „Naše rodina“. Děti
vyrobily dárečky pro maminky a společně s dětmi z pěveckého souboru připravily besídku ke
Dni matek. Den dětí jsme oslavili Veselou olympiádou a soutěžemi o Kuličkového krále a
Švihadlovou princeznu. V rámci akcí Den Země jsme společně uklidili okolí ZŠ.
V rámci školní družiny bylo vyhlášeno několik výtvarných soutěží a nechyběly ani
knižní odměny. Naše děti se zúčastnily Oblastní dopravní soutěže v Třeboni a postoupily do
okresního kola, které se konalo opět v Třeboni.
Během celého roku byly děti vedeny v duchu respektu k sobě samým i ostatním a
především ke starým lidem. Byly vedeny ke svobodnému vyjádření, ke vztahu k přírodě,
tradicím a místě kde žijí.
Společně s dětmi jsme zhodnotili celoroční akce školní družiny a rozloučili se besedou
o bezpečném chování během prázdnin. Během školního roku si mohli žáci objednávat knihy z
nabídky knižních klubů Fragment, Albatros, Egmont, Grada a Mladé fronty.
Rodiče mohli během celého školního roku naší činnost sledovat na stránkách školy,
kde jsme každý měsíc aktualizovali měsíční činnosti a zveřejňovali fotografie z našich akcí.
FOTOGRAFIE – ŠD – MAŠKARNÍ REJ
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Lomnické listy, červen 2018
Besídka ke Dni matek
Den matek je dnem, kdy si připomínáme význam mateřství, mateřských vazeb a vlivu matek
napříč všemi oblastmi společnosti. Připadá vždy na druhou květnovou neděli a tento rok jsme si jej
společně připomněli 10. května. Naše školní družina již tradičně připravila pro maminky a babičky
besídku s pestrým programem, kterou jsme i tentokrát pojali jako poděkování za jejich lásku a péči.
Společně s dětmi pěveckého sboru Zvoneček pod vedením Mgr. Balcarové jsme připravili
taneček, pásmo písniček a básniček. Muzikálek O dvanácti měsíčkách si prakticky ve své vlastní režii
nacvičily děti 4. třídy se svou paní učitelkou J. Schreibmeierovou. Všechny děti se na toto vystoupení
připravovaly pilně několik týdnů dopředu – pečlivě se učily svou básničku, a také jsme společně opět
vyrobili pro maminky na památku drobný dáreček. Besídku jsme si všichni užili a věříme, že i
maminkám se vystoupení dětí líbilo.
V. Bártů

FOTOGRAFIE – ŠD – BESÍDKA KE DNI MATEK
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Lomnické listy, červenec 2018
Ze školní družiny
Nečekané situace, kdy jde o zdraví (a někdy i o život) člověka se můžou objevit kdykoliv a
proto je důležité, aby každý z nás znal alespoň základy první pomoci. Společně s dětmi naší školní
družiny jsme se proto naučili první pomoc poskytnout. Po krátkém úvodu, kdy jsme si řekli, co to první
pomoc je, jsme si zopakovali znalost telefonních čísel 150, 155,158 a 112. Starší děti si pochopitelně
mnoho pamatují, ale i ti naši nejmenší ledacos věděli. Povídali jsme si, jak ošetřit krvácení nosu, co
uděláme, když si odřeme koleno nebo dokonce i zlomíme ruku nebo nohu a jak si zavoláme na pomoc
rychlou záchrannou službu. Vždyť poskytnout první pomoc zraněným by měl umět každý, bez ohledu
na věk. A na co si musíme dát pozor? Nesmíme zbytečně vytáčet čísla pro pomoc a dělat si z toho
legraci. Planý poplach zbytečně zatěžuje záchranáře a mohl by dokonce i ohrozit na životě někoho,
kdo pomoc zoufale potřebuje. Také jsme si mnoho řekli o povolání lékaře a o tom, jak se jím stát.
Jako každoročně jsme i letos oslavili období masopustu maškarním karnevalem. Přípravy na
něj probíhaly celý týden, kdy si děti vyráběly nejrůznější škrabošky a masky. Jakmile byly zcela
proměněné v jiné bytosti, porovnávaly své síly a schopnosti mezi sebou v různých soutěžích. Jak už
to na správné oslavě bývá, došlo i na tanec kdy se děti jen předháněly v divokých tanečních kreacích.
Všechny byly nakonec za svoji snahu po zásluze odměněny. Další z našich tradic představuje naše
vlastní verze "čaje o páté". Každý rok si s dětmi děláme hezké odpoledne, kdy si u čaje a zákusku a
povídáme si o všem možném – co se nám líbí a nelíbí, co se nám přihodilo hezkého a také to, co nás
trápí.
Na den 8. března připadá Mezinárodní den žen. Ačkoliv se jedná o svátek poměrně známý, málokdo
ví, že vznikl díky stávce švadlen v roce 1908. Tehdy ženy v New Yorku stávkovaly za zlepšení
životních podmínek. V průběhu dějin se oslavy tohoto svátku značně měnily, v současné době se již
od oslav poněkud upustilo. Přesto v mnoha rodinách přežívá zvyk ženám alespoň popřát či předat
drobný dárek nebo květinu. O tomto dni a jeho významnosti jsme si také povídali s dětmi ve školní
družině a ku příležitosti tohoto svátku si děti pro své maminky vyrobily přáníčka.
V letošním roce se naše děti podílely společně s místní knihovnou na velikonoční výzdobě
náměstí a atria u naší školy. Domů si vyrobily moc hezké velikonoční dekorace a vyzkoušely si
barvení vajíček pomocí krepového papíru. Nyní připravujeme drobné dárky k zápisu pro budoucí
prvňáčky a také brzy začneme nacvičovat tradičně očekávanou besídku ke Dni matek, na kterou se
všichni už moc těšíme.
V. Bártů

FOTOGRAFIE – ŠD – ÚRAZY
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8.2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola. Během školního roku
navštěvovalo MŠ celkem 98 dětí, ve věku 2 – 7 let z Lomnice nad Lužnicí a okolních obcí.
Děti byly rozděleny podle věku do čtyř heterogenních tříd.
Provozní doba MŠ byla od 6:00 - 16:45 hodin. Mateřská škola byla uzavřena 20
pracovních dnů na přelomu července a srpna. V této době byl proveden generální úklid,
výměna pracovních desek a dřezů v kuchyňkách, vyčištění koberců a instalace nových skříněk
na dětské ručníky ve všech třídách.
Stanovená úplata za školné činila 300,- Kč měsíčně, cena za denní stravu 31,- Kč.
Pedagogické zázemí zajistily ve třídě „Kytiček“ Bc. Barbora Matoušovská a Mgr. Dita
Zavadilová. Ve třídě „Sluníček“ vedoucí učitelka Bc. Ilona Šafářová a Vladislava Bartošová,
ve třídě „Berušek“ Bc. Kateřina Dušáková a Bc. Kristýna Lebedová. Ve třídě „Motýlků“
Jaroslava Němcová. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nám byl povolen
pro Lukáše Berežného pedagogický asistent na poloviční úvazek Iveta Nohavová. U
dvouletých dětí nám pomáhala chůva Marie Němcová. Provozní zázemí zajišťovaly paní
Marcela Nosková a Zdeňka Poturnayová.
Základem výchovně vzdělávací práce pedagogů byl nový školní vzdělávací program
„Krok za krokem“, který obsahuje jednotlivá témata rozdělená do čtyř ročních období a je
doplněn o přílohu vzdělávání dvouletých dětí. Na tomto základě byly vybudovány třídní
vzdělávací programy, které tématicky konkretizovaly Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání.
V průběhu roku jsme se snažili zpestřit pobyt v MŠ spoustou zajímavých akcí. Děti
zhlédly řadu divadelních a hudebních představení. Bavili je – Hugo a Fugo, Bambini,
divadélka LUK, DOKOLA, Zvoneček, Okýnko a KOS. Navštívilo je i mobilní planetárium.
Na školní zahradě dětem předvedli své dovednosti pejsci z canisterapie.
Starší děti navštívily výstavu Hravá Afrika v muzeu v Jindřichově Hradci. Poprvé
jsme se vydali na výlov rybníku Rožmberk, kde se děti podívaly přímo do loviště. V době
Vánoc se děti byly podívat v kostele na jesličky a poseděly u vánočního stromečku. Jako
v loňském roce jsme vypustili balonky s přáním Ježíškovi. Všechny třídy postupně navštívily
čítárnu, kde si děti poslechly besedu „Maminka země“.
Žáci deváté třídy ZŠ pro nás připravili na hřišti TJ Tatranu Dětský den plný
sportovních soutěží. Pokračovali jsme v zapojení do projektů: Rodiče vítáni, Večerníčkova
předškolička a akce „Celé Česko čte dětem“. Děti ze všech tříd se také zapojily do projektu
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Pravidelně probíhala tvořivá odpoledne, kde si rodiče se svými dětmi vyzkoušeli
výtvarnou a pracovní zručnost. Nechybělo ani hravé odpoledne pro rodiče s dětmi „Mámo,
táto, pojď si hrát“ a „Den otevřených dveří“.
Na výlet se vypravily děti ze třídy Motýlků do Hopsária v Českých Budějovicích, kde
se zúčastnily dopravní soutěže. Děti ze třídy Sluníček si užily dopoledne v Pandě v Č.
Budějovicích a děti ze tříd Kytiček a Berušek vyjely do Hamru v Lužnici, kde se potěšily
s mláďaty domácích zvířat. Školní rok jsme ukončili jízdou třeboňským vláčkem, který
odvezl děti na Šaloun, kde si opekly buřtíky a prohlédly farmu.
Nejvíce napilno měly opět nejstarší děti. Navštívily Hasičský záchranný sbor
v Českých Budějovicích. Zúčastnily se sportovního dne na hřišti TJ Tatranu a fandily žákům
ze základní školy při sportovní olympiádě. Podpořily putování na počest svátku Corpus
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Domini – Po stopách kněze Petra. Výtvarné práce předškoláků na téma „Vánoce doma“ byly
vystaveny v českobudějovické katedrále.
Děti z hudebního kroužku pravidelně vítaly nové občánky našeho města. Obohatily
svým vystoupením program vánočních trhů, Setkání rodáků a potěšily seniory
z pečovatelského domu.
Během školního roku mohly navštěvovat některý ze zájmových kroužků. Navštívily
prvňáčky i školní jídelnu. Vypěstovaly si některé druhy zeleniny a celý rok se staraly o morče
Ferdu a dělily se o jeho péči. Na konci školního roku je za účasti veřejnosti při pohádce ve
školní jídelně pasoval pohádkový král na školáky.
Lomnické listy, prosinec 2017
Začátek školního roku v mateřské škole
V září vyjely starší děti ze tříd Sluníček a Motýlků do Jindřichova Hradce. Navštívily zde
v muzeu výstavu Hravá Afrika. Formou stínové hry poznávaly africká zvířata, podívaly se do chýše
domorodců, kde si pohrály s hudebními nástroji. Viděly ručně vyrobené šperky a hračky z odpadků.
Vyzkoušely si i tisk na látku „Adinkru“ a natiskly si symboly na prostírání z ubrousků.
V pátek 13. září se byly děti podívat na výlov rybníku Rožmberk. V krásném slunečném
počasí se podívaly přímo do loviště, kde jim zkušený rybář vysvětlil postup lovení a třídění ryb. Poté si
prošly sádky a vlastníma rukama poznávaly různé druhy ryb. Na závěr ochutnaly rybí řízky a trdelník.
Bc. Ilona Šafářová
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Lomnické listy, květen 2018
Předškolní děti na návštěvě v první třídě
Během dvou pěkných jarních dnů měly děti současné první třídy milou návštěvu. Přišly se na
jejich práci podívat děti, co tento rok nastoupí do první třídy. Prvňáčkové se pochlubili tím, co se
dosud naučili a také si pro předškoláčky připravili úkoly – přečetli úryvky ze známých pohádek a
předškoláci poznávali obrázky k pohádkám. Také hádanky děti ze školky zvládly výborně stejně jako
poznávání zvířátek z celého světa, poznávání ovoce a zeleniny, skládání obrázků či sestavení domina
s geometrickými tvary. Nakonec si společně zazpívali písničku. Všechny děti si zaslouží velkou
pochvalu – předškoláci za pozorné naslouchání pohádkám i velké nasazení při plnění úkolů a
prvňáčkové za pěkné čtení, za vedení při úkolech a trpělivou pomoc svým kamarádům. Budoucím
prvňáčkům přejeme hodně úspěchů nejen ve škole.
učitelka 1. třídy Hana Malechová

Lomnické listy, červenec 2018
Za dopravou do Hopsárka.
Jednoho krásného dubnového rána vzaly paní učitelky a děti na záda batůžky, nastoupily u
školky do autobusu a vyrazily směrem České Budějovice vstříc novému dobrodružství. Třídu Motýlků
zlákala dopravní soutěž v dětském zábavném centru Hopsárium. Vyzkoušet se má všechno, a tak děti
absolvovaly jízdu na motokárách po dopravním hřišti za pečlivého dohledu komisařů, prověřily svoje
znalosti dopravních značek i řidičské schopnosti při jízdě zručnosti. Soutěže se zúčastnilo celkem 25
mateřských školek z jihočeského kraje a všechny si odnášely s sebou do školky nějaké drobnosti i
něco dobrého na zub. Během přestávek mezi jednotlivými disciplínami děti skotačily na trampolínách,
skluzavkách a v bazénku s kuličkami. I přestože jsme se neumístily na prvních stupíncích, výlet si
všechny děti užily na sto procent. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, pořádně si to užít a to se
nám povedlo!
Rády bychom poděkovaly touto cestou obětavým maminkám, které nám po celou dobu
soutěže pomáhaly se zajištěním bezpečného pohybu dětí.

FOTOGRAFIE – HOPSÁRIUM
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Lomnické listy, červenec 2018
Školní rok v MŠ
Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo naši mateřskou školu 98 dětí ve věku 2 – 7 let.
Pedagogické zázemí zajišťovalo 7 pedagogických pracovnic, pedagogický asistent a chůva. Základem
výchovně vzdělávací práce pedagogů byl nový školní vzdělávací program „Krok za krokem“.
V průběhu roku jsme se snažili zpestřit pobyt v MŠ spoustou zajímavých akcí. Děti zhlédly
řadu divadelních a hudebních představení. Bavili je – Hugo a Fugo, Bambini, divadélka LUK,
DOKOLA, Zvoneček, Okýnko a KOS. Navštívilo je i mobilní planetárium. Na školní zahradě dětem
předvedli své dovednosti pejsci z canisterapie.
Starší děti navštívily výstavu Hravá Afrika v muzeu v Jindřichově Hradci. Poprvé jsme se
vydali na výlov rybníku Rožmberk, kde se děti podívaly přímo do loviště. V době Vánoc se děti byly
podívat v kostele na jesličky a poseděly u vánočního stromečku. Jako v loňském roce jsme vypustili
balonky s přáním Ježíškovi. Celou tuto akci finančně zajistila Farma Kraus.
Všechny třídy postupně navštívily čítárnu, kde si děti poslechly besedu „Maminka země“. Žáci
deváté třídy ZŠ pro nás připravili na hřišti TJ Tatranu Dětský den plný sportovních soutěží.
Pokračovali jsme v zapojení do projektů: Rodiče vítáni, Večerníčkova předškolička a akce „Celé
Česko čte dětem“.
Pravidelně probíhala tvořivá odpoledne, kde si rodiče se svými dětmi vyzkoušeli výtvarnou a
pracovní zručnost. Nechybělo ani hravé odpoledne pro rodiče s dětmi „ Mámo, táto, pojď si hrát“ a
„Den otevřených dveří“.
Na výlet se vypravily děti ze třídy Motýlků do Hopsária v Českých Budějovicích, kde se
zúčastnily dopravní soutěže. Děti ze třídy Sluníček si užily dopoledne v Pandě v Č. Budějovicích a děti
ze tříd Kytiček a Berušek vyjely do Hamru v Lužnici, kde se potěšily s mláďaty domácích zvířat. Školní
rok jsme ukončili jízdou třeboňským vláčkem, který odvezl děti na Šaloun, kde si opekly buřtíky a
prohlédly farmu.
Nejvíce napilno měly opět nejstarší děti. Navštívily Hasičský záchranný sbor v Českých
Budějovicích. Zúčastnily se sportovního dne na hřišti TJ Tatranu a fandily žákům ze základní školy při
sportovní olympiádě. Podpořily putování na počest svátku Corpus Domini – Po stopách kněze Petra.
Výtvarné práce předškoláků na téma „ Vánoce doma“ byly vystaveny v českobudějovické katedrále.
Děti z hudebního kroužku pravidelně vítaly nové občánky našeho města. Obohatily svým
vystoupením program Vánočních trhů a Setkání rodáků. Potěšily seniory z pečovatelského domu.
Během školního roku mohly navštěvovat některý ze zájmových kroužků. Navštívily prvňáčky i
školní jídelnu. Vypěstovaly si některé druhy zeleniny a celý rok se staraly o morče Ferdu a dělily se o
jeho péči. Na konci školního roku je za účasti veřejnosti při pohádce ve školní jídelně pasoval
pohádkový král na školáky.
Bc. Ilona Šafářová
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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.
Školská rada se scházela v závislosti na plnění zadaných úkolů v nepravidelných
intervalech. Stěžejním bodem činnosti v tomto období bylo schválení Výroční zprávy o
činnosti školy za školní rok 2017 - 2018. Školská rada v tomto roce pracovala ve složení:
Rodiče žáků:
Brejchová Veronika
Chrtová Lenka
Prášková Martina
Zástupci zřizovatele: Božovská Marcela – předsedkyně RŠ
Krejník Petr
Najdr Michal
Pracovníci školy:
Mgr. Fuchsová Renáta
Mgr. Petrželová Vlasta
Mgr. Štěpánková Petra
Její členové jsou seznamováni s hospodařením školy, s jejím rozpočtem a vyjadřují se
též k výchovně vzdělávacímu procesu. Projednávány a schvalovány jsou dokmenty uvedené v
§ 168 zákona č. 261/2014 o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání.

9.2. SDRUŽENÍ RODIČŮ
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružujících
rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí (ve smyslu
zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění), případně právnické osoby, jež se
zajímají o výuku a výchovu žáků práci a rozvoj ZŠ a MŠ. Cílem je podílet se na námětech
školy, navazovat kontakty s jinými subjekty, podílet se na organizování kulturních či
sportovních akcích. Podporovat vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci, školou a
zřizovatelem. Přispívat materiálně či finančně dle možností na akce, kurzy či odměny žáků za
jejich mimořádné výsledky. Při Základní škole a Mateřské škole 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. Hospodaření SR je evidováno dle platných
právních norem. Hospodaří pouze s příspěvky rodičů či zákonných zástupců žáků. Do fondu
SR přispívá každý z nich částkou 100Kč za pololetí na jedno dítě.
Základem finančního fondu jsou členské příspěvky rodičů a výtěžek ze školních
aktivit. Zůstatek na běžném účtu k 31. 8. 2018 byl 293 628 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, mateřské školy a školní jídelny.
Činnost PO
Hlavní činnost:
•
•
•
•
Doplňková činnost:
•
•
•
•

předškolní vzdělávání
základní školní vzdělávání
školní stravování
školní družina

pronájem nebytových prostor
organizace mimoškolních činností - kroužky
prodej obědů pro cizi strávníky
prodej v bufetu a zajištění bufetového občerstvení na kulturních akcích
pořádaných Městským úřadem Lomnice nad Lužnicí
Účetnictví je prováděno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a ve zjednodušeném rozsahu. Výnosy a náklady spojené s doplňkovou činností jsou
zaznamenávány odděleně pro lepší kontrolu.
Finanční kontroly probíhají dle Vnitřní směrnice vycházející z vyhlášky č. 416/2004
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a ze zákona č. 262/2006 Sb.
Je dodržen systém předběžné, průběžné a následné kontroly. Za rok 2017 nebyly tímto
systémem zjištěny závažné nedostatky. Tento systém kontroly umožňuje zamezení
neoprávněných účetních operací.
Náklady spojené s provozem PO jsou hrazeny z příspěvku města, příspěvků žáků
na ŠD a MŠ, plateb za stravování a tržeb z hospodářské činnosti.
Příspěvek z Krajského úřadu České Budějovice je určen především na mzdy zaměstnanců,
další vzdělávání pedagogů, učebnice a pomůcky a na další účelově vázané propstředky.
Finanční situaci školy příznivě ovlivňují granty a doplňková činnost školy. Z těchto
prostředků se daří zlepšovat zejména školní prostředí žáků a snižovat režijní náklady školy.
K 31. 12. 2017 proběhla inventarizace majetku a závazků, kde nebyly zjištěny žádné rozdíly.
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10.1. DOTACE , VÝNOSY
CELKEM
CELKEM KÚ
dotace UZ 33353
dotace UZ 33063
dotace UZ 33052
dotace UZ 33070
dotace UZ 33073
CELKEM provoz
dotace zřizovatele - provozní
dotace schválená
rozpočtová změna - přesun na dotaci investiční
výnosy ostatní - provozní
úplata MŠ
úplata ŠD
výnos z prodeje obědů - školní
úroky banky
jiné ostatní 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

ZÚČTOVÁNÍ REZERVNÍHO FONDU
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22 437 554,13 Kč
16 626 458,90 Kč
15 675 578,00 Kč
529 903,90 Kč
298 008,00 Kč
19 110,00 Kč
103 859,00 Kč
5 811 095,23 Kč
2 856 000,00 Kč
2 856 000,00 Kč
0,00 Kč
1 359 154,22 Kč
206 160,00 Kč
56 200,00 Kč
1 095 183,78 Kč
610,44 Kč
1 000,00 Kč
1 595 941,01 Kč
861 260,50 Kč
710 923,39 Kč
13 057,12 Kč
0,00 Kč
10 700,00 Kč

-25 256,41 Kč
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10.2. NÁKLADY – VÝDAJE
CELKEM

22 354 322,93 Kč

CELKEM náklady z transferů z Krajského úřadu České Budějovice
UZ 33353
z toho na
platy
OON
nemoc
ODVODY
ONIV
FKSP

16 626 458,90 Kč
15 675 578,00 Kč
11 285 058,00 Kč
59 446,00 Kč
25 476,00 Kč
3 839 992,00 Kč
232 195,00 Kč
233 411,00 Kč

UZ 33063 Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
UZ 33052 - Zvýšení platů ped. a neped. prac. reg. školství

529 903,90 Kč
298 008,00 Kč

UZ 33070 - Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017
UZ 33073- Zvýšení platů neped. zaměstnanců regionálního školství

19 110,00 Kč
103 859,00 Kč

CELKEM náklady z PROVOZU
ZŠ, MŠ, ŠD
ŠJ

4 142 348,10 Kč
2 426 514,19 Kč
1 715 833,91 Kč

CELKEM náklady z hospodářské/doplňkové činnosti
ZŠ
ŠJ HČ

1 585 515,93 Kč
9 900,00 Kč
1 575 615,93 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ r. 2017

83 231,20 Kč

Výsledek hospodaření celkem
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti

72 806,12 Kč
10 425,08 Kč

Přehled fondů
Rezervní fond
FKSP
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Čerpání v roce 2017 Zůstatek k 31. 12. 2017
-25 256,41 Kč
89 015,17 Kč
-240 796,00 Kč
112 533,92 Kč
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11. 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.

12. PŘÍLOHY
Kronika školního roku
Seznamy tříd
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KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - 18
ZÁŘÍ 2017
1. 9.
5. 9.
5. 9.
12. – 16. 9.
15. 9.
20. 9.
21. 9.
27. 9.
28. 9.
26. - 30. 9.
30. 9.

Zahájení školního roku
Schůzky rodičů
Bezpečná cesta do školy – program ŠD
Zážitkový kurz – 6. ročník
Drak Karamelák – hudební představení v MŠ
Dopravní hřiště Třeboň – 3. a 4. ročník
Hrátky s barvami – program ŠD
Praha – exkurze 4. a 5. ročník
Státní svátek
Výstava ovoce a zeleniny – spolupráce ZŠ se spolkem i na realizaci
Než užiješ alkohol, použij rozum – prevntivní program 7. ročníku

ŘÍJEN 2017

4. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
14. 10.
19. 10.
21. 10.
25. 10.
25. 10.
26.– 27. 10.

Kocour v botách – divadelní představení v MŠ
Beseda v knihovně – 3. ročník
Beseda v knihovně – 1. a 2. ročník
Volba povolání - Burza středních škol Třeboň – 8. a 9. ročník
ÚP Jindřichův Hradec – 9. ročník
Beseda v knihovně – 4. a 5. ročník
Kloboukový den – program ŠD
Motýlí křídla – výukový program Cassiopeia – 1. a 2. ročník
Hašení s hasiči – program MŠ
Po stopách Karla IV. – projekt II. stupně
Podzimní prázdniny

LISTOPAD 2017

1. 11.
8. 11.
9. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
21. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.

Kurz plavání – 2. a 3. ročník
Kurz plaváni – 2. a 3. ročník
Dítě a kouzla – přestavení v DK České Budějovice – I. stupeň
Bobřík informatiky – sotěž 2. stupně
Příběhy bezpráví – projekt 8. a 9. ročník
Putování krajinou jižních Čech – program EVVO pro 4. ročník
Pexesový král – program ŠD
Kurz plaváni – 2. a 3. ročník
Vídeň – odborná exkurze 8. – 9. ročník
Prosím a děkuji – program MŠ
Státní svátek
Ředitelské volno
Klasifikační porada
Konzultační odpoledne
Kurz plaváni – 2. a 3. ročník
Holky z Venuše, kluci z Marsu – sexuální výchova v 8. – 9. ročník
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25. 11.
29. 11.
1. 12.
2. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
9. 12.
9. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
19. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
23. – 31. 12.

Adventní dílna – program ŠD
Kurz plavání – 2. a 3. ročník
PROSINEC 2017
Adventní vyrábění – mimoškolní odpolední akce pro 3. – 5. třídu
S Mikulášem na trhy – včetně tradiční nadílky
Vánoční tvořivé odpoledne – mimoškolní odpolední akce 1. ročník
Mikulášská nadílka v MŠ
Čertovská kopaná – program ŠD
Putování za Ježíškem – divadelní představení MŠ
Dopis Ježíškovi – akce MŠ pro veřejnost (vypouštění balonků)
Zahájení adventní sbírky
Paní zima – program ŠD
OVOV (halový pětiboj všestrannosti) – okresní kolo
Mise + - interaktivní program o energii – 2.
Vánoce v Evropě – výukový program pro I. stupeň
Posezení u vánočního stromu – program MŠ
Krýzovy jesličky Jindřichův Hradec – 6. - 8. ročník
Cesta do Betléma – program pro 2. – 3. třída
Izrael – země vánočního příběhu – program pro 4. – 3. třída
Čteme si spolu u jednoho stolu – tutorské čtení
Strom hojnosti pro zvířátka – ŠD
Izrael - vánoční přednáška pro 8. a 9. ročník
Vánoce u nás doma – program ŠD
Adventní setkání - Návštěva partnerské školy BGH u nás
Zpívání na schodech
Vánoční prázdniny

LEDEN 2018
Vánoční prázdniny
Vánoce v umění – beseda 8. ročníku
Hudební hádanky – program ŠD
Dokola – loutkové divadlo v MŠ
Schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku
Šifra tří králů – program pro 6. – 7. ročník
Recitační soutěž – třídní kola
Lyžařský a snowboardový kurz – Jizerské hory
Čajové odpoledne s pohádkou – program ŠD
Recitační soutěž – školní kolo
Pololetní klasifikační porada
Sněhová galerie – program ŠD
Frankenstein – Malé divadlo České Budějovice 8. – 9. ročník
Den zimních sportovních aktivit – ve spolupráci s partnerkou školou
BGH
Vzpoura úrazům – preventivní program pro 1. – 3. Ročník + předškoláci
30. 1.
Prevence úrazů – preventivní program pro 4. – 9. ročník
30. 1.
31. 1.
Ukončení 1. pololetí
ÚNOR 2018
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2. 1.
4. 1.
5. 1.
5. 1.
5. 1.
10. 1.
13. 1.
15. - 21. 1.
19. 1.
20. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
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2. 2.
3. 2.
6. – 10. 2.
13. 2.
14. 2.
14. 2.
15. 2.
17. 2.
20. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
27. 2.
28. 2.

Energie budoucnosti – přednáška JETE pro 8. a 9. ročník
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Čím budu – prezentace projektu 8. ročníku
Popletené pohádky – divadlo v MŠ
Masopustní karneval – program ŠD
Mámo, táto pojď si hrát – program MŠ pro veřejnost
Olympiáda NJ – okresní kolo
Výlet Evropou – výchovný program 3. – 5. ročník
Turnaj ve vybíjené – program ŠD
Recitační soutěž – školní kolo
Olympiáda AJ – okresní kolo
Třída v phodě – projekt prevence 6. – 9. ročník
Pějme píseň dokola – program ŠD

2. 3.
6. 3.
6. 3.
6. – 10. 3.
8. 3.
8. 3.
11. 3.
14. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.
20. 3.
21. 3.
21. 3.
20. – 24. 3.
21. 3.
21. 3.
27. 3.
28. 3.
28. 3.
29. 3.
29. 3.
29. 3.

BŘEZEN 2018
Večerníčkova předškolička – projekt předškoláků – 1. setkání
Policejní psi v akci – program MŠ
Poznej pohádku – program ŠD
Týden jazyků – intenzivní kurz AJ s rodilým mluvčím 6. – 9. ročník
Anglické divadlo – návštěva rakouské partnerské školy BGH
Hasiči České Budějovice – předškoláci v simulační komoře
Karneválek pro nejmenší – akce MŠ pro veřejnost
O kůzlátkách – divadelní představení MŠ
Recitační soutěž – okresní kolo
Silový čtyřboj – okresní sportovní soutěž
Zdravá výživa – progem ŠD
Matematický klokan – mezinárodní matematická soutěž
Beseda se spisovatelem J. Opatřilem – 4. ročník
Beseda v knihovně – 2. a 3. ročník
Etiketa pro sígry – Malé divadlo České Budějovice 6. – 7. ročník
Letem světem – přednáška o EU pro 9. ročník
Recitační soutěž – okresní kolo
Čte celá rodina – projekt I. stupně a MŠ
Příroda na jaře – program ŠD
EU letem světem – program pro 6. – 9. ročník
Zdravé zuby – výchova ke zdraví
Den učitelů – slavnostní schůze pracovníků školy
Návštěva knihovny – program MŠ
Předškoláci v 1. třídě
Testování SCIO – dovednosti pro život 8. ročník
Vítání jara – program MŠ
DUBEN 2018

3. 4.
3. 4.
3. 4.
4. 4.

Zápis do 1. třídy
Velikonoce v Evropě – program pro 1. – 5. ročník
Olympiáda ČJ – krajské kolo
Matematická olympiáda – okresní kolo
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5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
10. 4.
12. 4.
12. 4.
12. – 18. 4.
13. – 14. 4.
17. 4.
19. 4.
22. 4.
21. 4.
24. 4.
24. 4.
26. 4.
26. 4.
28. 4.
28. 4.

Dopravní hřiště Třeboň – 3. a 4. ročník
Biologická olympiáda R. Kurky
Pojďte s námi do pohádky – divadelní představení v MŠ
Jarní tvoření – akce MŠ pro rodiče s dětmi
Praha – exkurze 6. a 8. ročníku
Velikonoční příběh – program pro 1. stupeň
Abychom se neztratili – program MŠ
Beseda s příslušníky policie – program ŠD
Biologická olympiáda – okresní kolo
Velikonoční vyrábění – program ŠD
Bezpečnostní olympiáda v Rakousku – 4. a 5. ročník
Velikonoční výstava - ŠD
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Den Země – program ŠD
Biologická olympiáda – Jindřichův Hradec
Den Země – celoškolní projekt
Klasifikační porada
Schůzka rodičů
Mobilní planetárium – program MŠ
Čarodějnické rejdění – program ŠD
ÚP a Oblastní archiv Jindřichův Hradec – exkurze 8. a 9. ročník
Mašinkou po Lomnici – program MŠ

1. 5.
3. 5.
3.– 4. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.
8. 5.
10. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
16. – 22. 5.
15. 5.
19. 5.
23. 5.
24. 5.
26. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

KVĚTEN 2018
Státní svátek
Návštěva knihovny – ŠD
Zápis do MŠ
Turnaj v softballe
Pohádkové dopoledne v MŠ
Anthropoid – vernisáž výstavy
Státní svátek – kulturní program žáků školy při pietním aktu
Besídky ke Dni matek – vystoupení dětí MŠ
Besídka ke Dni matek – program ŠD
Anička písnička – výchovný koncert pro MŠ, 1. – 4. ročník
Trumpetiáda – výchovný koncert pro5. – 9. ročník
Bezpečnostní olympiáda Rakousko – 4. – 5. ročník
Testování ČŠI – testování v 5. ročníku
Svět je samý květ – program ŠD
Memoriál JUDr. F. Bušty – cyklistický závod Klikov
OVOV (halový pětiboj všestrannosti) – krajské kolo
Vědomostní soutěže – program ŠD
Dvůr Šaloun – ročníková akce 1. třídy
LomAZ – lomnické atletické závody
Planetárium – 4. - 5. ročník
Den dětí – 9. ročník pro MŠ
ČERVEN 2018
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2. 6.
2. 6.
2. – 9. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
15. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6.
19. – 21. 6.
23. 6.
26. 6.
26. 6.
29. 6.
30. 6.
30. 6.

Čertova stěna – program EVVO pro 7. – 8. ročník
Den dětí – oslava v ŠD
Prezentace závěrečných ročníkových akcí před spolužáky – I. stupeň
Za zvířátky do Dolní Pěny – výlet MŠ
Cassiopeia – EVVO program ŠD
Mauthausen – exkurze 8. a 9. ročníku
Rybníky Klec – ročníková akce 1. třídy
Tábor – ročníková akce 7. třídy
Lomnicko - ročníková akce 2. třídy
Slavnost Slabikáře
Předcházíme nemocem – přednáška pro veřejnost v MŠ
Rozloučení s předškoláky – program MŠ na Farské louce
Pták Ohnivák a lišák Zoro – otáčivé hlediště Český Krumlov – 1. stupeň
Olympijský běh – sportovní dopoledne
Po proudu Vltavy – ročníková akce 8. a 9. třídy
Zjisti pravdu o drogách – preventivní program 8. a 9. třídy
Ochrana člověka za mimořádných situací – praktické cvičení
Klasifikační porada
Špunti na vodě – filmové představení v Třeboni 6. – 7. ročník
Výstava závěrečných prací – Stará radnice
Ukončení školního roku 2016 – 2017
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