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1. ÚVODNÍ SLOVO

ŘEDITELKY ŠKOLY

Školní rok 2014-2015 byl především rokem plnění úkolů vyplývajících z grantů ESF.
Některé jsou ve fázi, další na samém počátku realizování. Prostředky z nich získané nemají
ráz peněz, ale jedná se o zlepšení hmotného a materiálního zabezpečení výuky. Jejich
prostřednictvím se snažíme nabídnout dětem větší komfort a rozšířit obzor jejich vzdělávání.
Vzdělávání se týká též učitelů. Bez pravidelného rozšiřování jejich dovedností by nebylo
možné současné požadavky ani splnit. Nově byla v MŠ zavedena funkce asistenta pro
integrované dítě.
Součástí pravidelných akcí jsou nejrůznější projekty probíhající v rovině jednotlivých
tříd či celé školy. Některé se již pravidelně konají za účasti rodičů. Školu na veřejnosti
pravidelně reprezentují dva školní sbory. Žáci se zapojují do soutěží a olympiád. Jejich
dovednosti pravidelně prověřujeme testováním. Ke každoročním, tedy pravidelným akcím,
patří udržování kontaktu s partnerskou školou v Rakousku.
Prostory budov ZŠ i MŠ doznávají změn i z hlediska vnitřních úprav, stejně tak okolí.
Ty by se neuskutečnily bez finanční pomoci zřizovatele.
Na jaře z kolektivu učitelek MŠ po mnoha letech působení odešla do starobního
důchodu J. Vacková. Stejně tak s koncem školního roku ZŠ opustila Mgr. V. Milidörferová,
která zde působila celý svůj aktivní pedagogický život. Po šesti letech na jiné pracoviště
přešly Mgr. P. Padrtová a Mgr. V. Filípková.
Za snahou učitelů se skrývá obrovské množství časově a psychicky náročné práce.
Kolektiv takových učitelů v základní i mateřské škole je. Naším cílem je vzdělávat spokojené
dítě, spolupracovat a setkávat se se spokojeným rodičem a mít pozitivní ohlas od široké
veřejnosti.
Jana Mlnaříková
ředitelka školy
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Lomnické listy, září 2014
NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdnin neznamenají, že se škola či školka uzamknou klíčem, protože v nich nejsou žáci. Jsou to
dva měsíce, během nichž se nejen z gruntu uklízí, ale i rekonstruuje. Chceme, aby tak 1. září děti
přicházely do prostor, v nichž se jim bude líbit a budou se v nich cítit bezpečně.
Z mateřské školy
S narůstajícím zájmem o pobyt dětí ve školce byla během prázdnin zrekonstruována další, tedy čtvrtá
třída. Bylo modernizováno sociální zařízení, vyměněny podlahové krytiny, nakoupen nábytek a
lehátka s peřinkami. Proběhla revize elektrických rozvodů, vyměněno osvětlení a vše nově vybíleno a
natřeno. Všem, kteří přispěli k otevření čtvrté třídy MŠ, děkujeme za dobře odvedenou práci.
Nový školní rok doznala v MŠ i personálních změn. Vedoucí učitelkou je paní Ilona Šafářová. Nově
nastoupily paní učitelky V. Bartošová, K. Dušáková, Z. Svatková. Pracovní poměr ukončila paní
učitelka J. Gruberová a na mateřskou dovolenou odešla A. Urbanová.
Pro školní rok 2014-15 je zatím v mateřské škole zapsáno 100 dětí. Máme třídu kytiček, kterou
navštěvují děti od dvou let, třídu sluníček pro děti tříleté a třídy motýlků a berušek, kde jsou děti
čtyřleté a předškolní. Spolu se sedmi učitelkami na děti čeká deset měsíců plných her, divadel,
písniček, básniček, akcí a výletů. Novinkou bude screeningové vyšetření očí, které pomůže včas
odhalit některé oční vady. Školku také navštíví lesní pedagog a přímo v lese dětem zajímavou formou
přiblíží jeho význam.
Po celý rok bude probíhat akce „Celé Česko čte dětem“. Do školky během dne mohou chodit číst
maminky, tatínkové, prarodiče i sourozenci. Všichni jste zváni! Přijďte se bez ostychu zapojit. Pro děti
bude akce zpestřením. 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.
Hlavním cílem naší práce je vytvoření bezpečného prostředí plného pohody a radosti. Věřím, že
společně s vámi, rodiči, se nám to podaří.
Ze základní školy
V období prázdnin proběhla v prostorách školy běžná údržba a renovace – malbou a naddveřními
okny se prosvětlily chodby II. stupně. Na prvňáčky čeká vybílená třída s novou podlahovou krytinou. U
posilovny bylo rekonstruováno sociální zařízení a šatna. Školní hřiště dostalo nový antukový povrch,
opraveno je i oplocení.
Do nového školního roku nastoupilo celkem 198 žáků, z toho 24 prvňáčků. Vyučování zajišťuje 18
pedagogů. Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. K. Bumbová, po MD se vrátila Mgr. K. Jelínková.
Nově nastupují paní učitelky Mgr. Š. Petrásková a Bc. Z. Šimánková. Ve školním roce bude
pokračovat realizace projektu OPVK Škola pro život v 21. století. Získané prostředky z EU umožní
realizovat nepovinné předměty pro rozvoj jazykových a přírodovědných znalostí a dovedností žáků,
exkurze a kurzy. Nově se zapojíme jako partner do projektů Zdravý moderní styl na kolečkách a
Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost.
V ranních a odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu, která 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 tří druhů jídel. Obědy se nemusí
přihlašovat ani odhlašovat. Nutný je finanční zůstatek na účtu žáka vedeného ve školní jídelně.
Novinkou je výdej jídla na čipy. Jeho cena je 115 Kč. Ten si žák ponechá na celé období školní
docházky. Pokud po ukončení školní docházky bude odevzdán, bude mu vrácena i záloha.
I ve ŠJ došlo k personálním změnám. Do starobního důchodu odešla paní A. Zvánovcová. Děkujeme
za její práci a přejeme jí pevné zdraví. Vedoucí kuchařkou se stala paní J. Bártová.
Proměna školy je proces. Jeho výsledky nejsou patrny ze dne na den. Každý školní rok však
umožňuje udělat veliký krok kupředu. Přáním všech zaměstnanců příspěvkové organizace je, aby
rodiče, široká veřejnost, ale hlavně žáci ocenili snahu naší školy jít stále dopředu.
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

IZO: 107 532 441
IZO: 107 721 180
IZO: 114 400 164
IZO: 181 033 658
IZO: 102 503 311

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

FOTOGRAFIE – BUDOVA MŠ
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2.3. HISTORIE ŠKOLY
Počátky školství v Lomnici nad Lužnicí sahají pravděpodobně do 2. poloviny 14.
století. Jeho rozmach přinesla doba rožmberská. Třicetiletou válkou však byl vývoj školství
zastaven na celá staletí.
Kdy a kde byla škola založena se nedá s určitostí zjistit. Podle starých zápisů byla
školní budova v r. 1794 v tak zchátralém stavu, že bylo nutné přikročit ke stavbě nové
budovy. Na stavbu přispěl stavebním materiálem kníže Josef ze Schwarzenbergů, město
vyplácelo řemeslníky a měšťané pomáhali povozy a ruční prací. Tato jednopatrová budova
stála v dnešní Školní ulici pod kostelem.
V roce 1868 odkoupila obec za účelem přestavby pro školské účely dům na náměstí
vedle radnice. Přestavba domu začala v roce 1880 a na jaře 1882 byla nová škola vysvěcena.
Měšťanská škola na Václavském náměstí byla vybudována v letech 1902 – 1903 a 21. září
1903 započalo vyučování. V roce 1921 měla obecná škola 367 a měšťanská 171 žáků.
V roce 1921 byly na obecní škole provedeny opravy, roku 1936 byla upravena fasáda
a chodby měšťanky. Od září 1938 se stává školou i pro okolní obce.
Od roku 1949 je využíváno pro potřeby školy i 2. patro MNV.
Od roku 1970 byly prováděny rozsáhlé rekonstrukce obou školních budov (ústřední
topení, školní hřiště, uhelna přestavěna na školní dílny). Interiéry školy byly modernizovány,
byly vytvořeny odborné učebny, kabinety, spojovací chodba mezi budovami a upraveno
atrium.
Do sítě škol byla lomnická základní škola zařazena k 20. 2. 1996. Od 1. 1. 2003 je
příspěvkovou organizací, vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. S účinností
školského zákona přišla i změna názvu organizace – od 1. září 2005 se příspěvková
organizace Základní škola Lomnice nad Lužnicí přejmenovala na Základní školu a
Mateřskou školu Lomnice nad Lužnicí.
Rozsáhlá rekonstrukce školy proběhla o prázdninách 2008. Obě budovy lomnické
školy dostaly nové střechy, byla vyměněna stará okna a zatepleny obě budovy. Vše bylo
završeno novou fasádou.
O prázdninách 2010 byla zcela rekonstruována učebna fyziky a chemie. Zavedena
byla teplá voda do učebny, položena nová podlaha, nová malba. Staré nevyhovující lavice
byly nahrazeny výškově nastavitelnými. Pracoviště učitele bylo vybaveno novým
demonstračním stolem, sbírky jsou uloženy v nové skříňové sestavě. Přebudována je i učebna
PC na 2. stupni – byly nakoupeny žákovské židle a lavice. Pro prvňáčky byla připravena nově
vybílená třída s novou podlahou.
Během školního roku 2010 – 11 byla vybudována chemická laboratoř. Sbírka chemie
a fyziky byla umístěna do nových skříní v učebně fyziky a prostory bývalého kabinetu fyziky
tak mohly být využity jako další prostor pro výuku.
Na základě provedené kontroly Hygienickou službou Jindřichův Hradec a následných
doporučení byla přistavěna hygienická kabinka (umyvadlo, WC a bidet) pro dívky 2. stupně.
Po mnoha letech byla v roce 2011 opravena a vybílena tělocvična. V roce 2012 byly
staré drátěné šatny 2. stupně vyměněny za skříňky, následující rok stejná výměna proběhla
v šatnách 1. stupně. V červnu 2012 byla škola vyloupena – odcizen byl trezor s finanční
hotovostí, ICT technika z kanceláří školy (fotoaparáty, digitální kamery, dataprojektor,…).
Každoročně je pro nové žáky opravena a nově vybílena učebna 1. třídy. Ve všech
kmenových třídách I. stupně je k dispozici vedle klasické tabule i interaktivní.
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2.4. SOUČASNOST ŠKOLY
Škola je umístěna v budově na Václavském náměstí - I. stupeň a v budově na náměstí
5. května – II. stupeň, který se nachází i v nejvyšším podlaží přilehlé budovy městského
úřadu. Obě hlavní školní budovy jsou propojeny spojovací chodbou se šatnami žáků. Severně
od ní je školní dvůr s kolostavem, jižní vchod vede na školní hřiště, z něhož se vstupuje do
učebny technických prací a kotelny.
Žákům slouží 16 učeben včetně chemické laboratoře, tělocvičny, posilovny, cvičné
kuchyně a dvou oddělení školní družiny. Učitelé mají k dispozici čtyři odborné kabinety a dvě
sborovny. Vedení školy využívá tří kanceláří. Pro společenské a kulturní potřeby slouží
prostor původního schodiště v budově prvního stupně.
Pro výuku využíváme učebny informatiky na I. i II. stupni. V ostatních třídách je
k dispozici buď dataprojektor s elektrickým plátnem nebo interaktivní tabule. 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
hřiště.
Výuka tělesné výchovy probíhá jednak na hřišti TJ Tatran, na školním hřišti a
v tělocvičně. Staré a hygienicky nevyhovující sociální zázemí tělocvičny bylo v srpnu 2013
nahrazeno zázemím pro děvčata a chlapce. V každém oddělení je sprcha 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.
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.
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,
Výroční zpráva školy 2014 - 2015
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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.
Stravování všech dětí i pracovníků zajišťuje školní jídelna, která je součástí
příspěvkové organizace od května 2012. Občerstvení a obědy pro širokou veřejnost zajišťuje
bufet umístěný v přízemí ŠJ. Ke školnímu stravování bylo přihlášeno 195 žáků. Pokračovalo
se v rozšířené nabídce o třetí jídlo nabízené ve dvou dnech týdně a do jídelníčku byla
postupně zařazována nová jídla.
Činnost základní školy se ve školním roce 2014 - 15 řídila platnými zákony, školním
řádem i ostatními předpisy, platnými pro oblast školství. Poradním orgánem ředitele byla
pedagogická rada, která se scházela v průběhu školního roku vždy podle aktuálních potřeb.
FOTOGRAFIE – POSILOVNA

FOTOGRAFIE – OPRAVENÁ TĚLOCVIČNA
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2.5. POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD
Kapacita základní školy je 300 žáků. V posledních letech je v ZŠ cca 190 žáků. Ve
všech ročnících je pouze jedna třída. Základní jádro žáků školy tvoří žáci z Lomnice nad
Lužnicí. Výrazné procento žáků tvoří dojíždějící z přilehlých obcí - přibližně 20% žáků.
Následující tabulka uvádí vývoj počtu žáků v posledních deseti letech.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9.)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
počet žáků
248 230 220 222 212 204 194 191 184 186 198
počet tříd
12
12
11
11
10
9
9
9
9
9
9
průměr na třídu 20,7 19,2 20,0 20,2 21,2 22,7 21,6 21,2 20,4 20,7 22
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2014)
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 tříd

24
25
20
16
21

H
9
12
11
9
15
101
20,2

D
15
13
9
7
6

VI.
VII.
VIII.
IX.

23
20
23
26

II.stupeň celkem
průměr na třídu
198
22

H
13
10
14
12

D
10
10
9
14

85
21,3

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. 2014)
POČTY ODDĚLENÍ ŠD A ŽÁKŮ
3 oddělení
I.
II.
III.
30
24
12

Oddělení
Počet žáků

CELKEM
70

Kapacita mateřské školy je 112 dětí. V tomto školním roce byla zcela naplněny,
z kapacitních důvodů nebyly přijaty děti maminek na mateřské dovolené.
(dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2014)

Oddělení
Počet žáků

I.
27
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POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD – MŠ
3 oddělení
II.
III.
IV.
27
26
21

CELKEM
101
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FOTOGRAFIE – PRVŇÁČCI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – JINDŘICHOHRADECKÉ LISTY 22. 9. 2014

FOTOGRAFIE – PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – 9. ROČNÍK

FOTOGRAFIE – PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – 3. ROČNÍK
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3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLY

V tomto školním roce všechny třídy pracovaly podle nově upraveného a doplněného
Školního vzdělávacího programu, který byl reakcí na změny provedené v Rámcovém
vzdělávacím programu ( povinné zavedení výuky němčiny jako dalšího vzdělávacího jazyka,
doplnění obsahu a výstupů dalších vzdělávacích oborů) a zkušeností, které jsme získali
v průběhu jeho realizace. ŠVP byl vyučujícími rozpracován do všech tematických a časových
plánů pro jednotlivé předměty. Vyučující v průběhu roku promýšleli obsahovou náplň a dbali
na to, aby byly cíle vyučovacích hodin splněny.
V letošním školním roce jsme překlenuli přechodné období výuky druhého cizího
jazyka - němčiny. V devátém ročníku probíhala rozdílná časová dotace. Pro začátečníky tři
hodiny týdně, pokročilí dvě.
Naše škola je součástí sítě zdravých a tvořivých škol, jejichž zásady jsou zařazeny do
každodenní výuky:
 všichni žáci se aktivně zapojují do výuky
 neučíme memorovat, učíme myslet
 učení vychází z denní praxe a má činnostní charakter
 žáci pracují samostatně i v týmu
 každý žák zažije denně ve škole úspěch
 základní učivo zvládají všichni žáci
 rozvíjíme talent dětí
 projektové vyučování již od 1. třídy
 respektujeme individuální zvláštnosti dětí
V uplynulém školním roce jsme pokračovali v nastoupeném trendu zkvalitnění výuky
v naší škole. Učitelé využívali notebooky a interaktivní dataprojektory téměř ve všech třídách
a ve výuce pracovali s digitálními učebními materiály. Zde byl patrný zvýšený zájem žáků o
probíranou látku projevující se v jejich aktivitě ve vyučování. Žáci, především v 9. a 8. třídě,
byli rovněž zapojováni do tvorby referátů, s nimiž seznamovali své spolužáky formou PowerPointových prezentací, o což se někdy pokoušeli i žáci nižších ročníků.
Stále pokračujeme v pravidelném testování znalostí, vědomosti a dovednosti. K
testování přistupuje škola koncepčně a pravidelně sleduje v konkrétních ročnících konkrétní
ukazatele v určených předmětech. Škola využívá testovací řady SCIO. Výsledky jsou
důležitým srovnávacím ukazatelem úrovně výsledků vzdělávání našich žáků se žáky z
ostatních škol. Jsou analyzovány učiteli těch předmětů, ze kterých testování proběhlo. Obsah
testů bývá mimo svůj hlavní účel často důležitým inovativním prvkem jednak typem úloh a
také vzájemnými mezipředmětovými souvislostmi. Tak jako v loňském roce se žáci naší
školy v oblasti klíčových kompetencí zařadili mezi průměrné školy, největší problémy se stále
objevují v sociálních dovednostech a pozitivních studijních návycích dětí. Výsledky testů
opět prokázaly, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a že výsledky v testech
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Všechny výsledky testování žáků jsou
interními materiály školy a slouží jako důležité autoevaluační prostředky.
Ve všech předmětech se učitelé snažili pracovat na rozvoji především čtenářské
gramotnosti, stále však u řady dětí přetrvávají problémy s čtením s porozuměním. Zúčastnili
jsme se testování zaměřeného na řešení problémů, sociálně- personální a komunikativní
Výroční zpráva školy 2014 - 2015
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dovednosti a práce s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. V projektu Čtenář
jsme na jaře 2015 testovali žáky 5., 7. a 8. ročníku ve čtenářské gramotnosti.
Tabulka uvádí výsledky testování v projektu Stonožka.
TYP TESTU

ROČNÍK

SCIO
SCIO
SCIO
SCIO
SCIO
SCIO
SCIO
SCIO
SCIO
SCIO

6.
6.
6.
7.
7.
7.
9.
9.
9.
9.

TESTOVANÁ OBLAST
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA
OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

ÚSPĚŠNOST

slabší průměr
průměrné
průměrné
podprůměrné
velmi podprůměrné
podprůměrné
průměrné
slabší průměr
lepší průměr
průměrné

Znalosti, vědomosti a dovednosti ověřujeme i prakticky závěrečnými ročníkovými
pracemi. Náročnost provedení ročníkové práce a její rozsah odpovídá věku žáka, jeho
znalostem a dovednostem. V posledním ročníku se jedná o syntézu kompetencí především
k učení, řešení problémů, pracovních a komunikativních. Obsahově jde o práci
s mezipředmětovým propojením. Je vizitkou jejich získaných dovedností především v oblasti
ICT, jazykové komunikace, výchovy k občanství a zvoleného tématu předmětem v oblasti
jejich zájmu.
17. června 2015 čekala na žáky našeho devátého ročníku obhajoba jejich
absolventských prací. Během druhého pololetí, intenzivněji pak po přijímacích zkouškách na
střední školy pracovali se svými konzultanty na tématech, která si podle svých zájmů vybrali
v jednotlivých předmětech.Ve výše zmíněné červnové dny se pak dali do gala, překonali
počáteční nervozitu a před několikačlennou komisí pedagogů obhajovali výsledek svého
snažení. Všichni zdárně prošli zkouškou, která je měla alespoň částečně připravit na
středoškolská studia, která je po prázdninách čekají.
FOTOGRAFIE – PREZENTACE ROČNÍKOVÝCH PRACÍ – 4. ROČNÍK
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FOTOGRAFIE – PREZENTACE ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ – 9. ROČNÍK

FOTOGRAFIE – PREZENTACE ROČNÍKOVÝCH PRACÍ – 1. ROČNÍK
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3.1. UČEBNÍ PLÁN
V tomto školním roce se všechny ročníky vzdělávaly dle Školního vzdělávacího programu.

I.

II.

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

1.

2.

3.

4.

5.

ČJ
AJ
M
Inf
ČaS
HV
VV
TV
PČ

9
5
1
1
1
2
1
20

10
5
2
1
1
2
1
22

8
3
5
3
1
1
2
1
24

7
3
5
1
4
1
2
2
1
26

7
4
5
1
3
1
2
2
1
26

Zkratka

6.

7.

8.

9.

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

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

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

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

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

ČJcv
Mcv
FaP
PřS
MV
SZ
VČ
SČ

1
1
1

-

-

28

30

1
1
32

32
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Výuka cizího jazyka
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.
Rané jazykové vyučování v 1. a 2. ročníku bylo žákům nabízeno nepovinně formou
kroužku Sing and play. Na druhém stupni jsme doplnili výuku nabídkou kroužků konverzace
z angličtiny i němčiny.
Volitelné předměty
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
spojením tříd. 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.
Žák si je zvolí dobrovolně. Tím se učí osobní zodpovědnosti za výběr. Vše závisí na
zájmech a představách o dalším studiu na střední škole. Současně zvyšuje motivaci ke
vzdělávání. Předměty jsou nabízeny jak v oblastech naukového charakteru, tak výchovného,
aby si žáci mohli vybrat podle svého zaměření a vloh. Po písemném přihlášení na konci
předchozího školního roku jsou pro tyto zapsané žáky předměty povinné, jsou součástí
rozvrhu. Škola pouze výjimečně podle organizačních možností (např. nízký počet
přihlášených) musí provést změnu zařazení. Předměty mají hodinovou týdenní časovou
dotaci. Přehled volitelných předmětů je uveden v učebním plánu.
Přehled nepovinných předmětů a kroužků
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. Je to Sborový zpěv a
Náboženství.
Na prvním stupni probíhal pro
žáky 1. a 2. třídy kroužek angličtiny
Sing and play, pro žáky 4. a 5. ročníku
kroužek Mladý badatel. Napříč ročníky
I. stupně byl nabízen kroužek
Logopedie a Dyslexie.
Na II. stupni probíhala výuka
konverzací z AJ i NJ a Zájmová
informatika.
FOTOGRAFIE – HODINA ČLOVĚK A JEHO SVĚT – MÍSTO, KDE ŽIJU
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3.2. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
Do výuky na I. i II. stupni jsou začleňovány školní nebo třídní projekty. Projektové
vyučování je již pro žáky běžnou a pozitivně přijímanou skutečností. Školní projekty se
průběžně upravují a dopracovávají dle aktuálních potřeb a zkušeností z práce s nimi.
Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy, propojovány jsou teoretické poznatky
s praktickými dovednostmi dětí. Žáci se učí mimo jiné spolupracovat, diskutovat, formulovat
názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace, tedy důležité životní dovednosti. Dny zdraví
byly věnované rozvoji zdravého životního stylu, pohybu a mezilidským vztahům. Šlo o
aplikaci programu sítě Škol podporujících zdraví, jejímž členem je i naše škola od roku 2005.
Každoročně je realizován celoškolní projekt Den Země. Pro žáky 1. - 5. ročníků proběhly
projekty – Čte celá rodina a Zdravé zuby.
Na I. stupni proběhly v průběhu roku třídní čtenářské projekty Kosí bratři, Eliška a
táta král, Povídání o pejskovi a kočičce, Káťa a Škubánek, Z deníku kocoura
modroočka (2. ročník), České pověsti pro malé děti, České pohádky, Děti z Bullerbynu
(3. ročník), Luisa a Lotka, Já Baryk (4. ročník) a Robinsom Crusoe (5. ročník). Během
školního roku probíhaly projekty EVVO Všechno si změříme (2. ročník),Voda, Vzduch (3.
ročník), Živá příroda v našem okolí (4. ročník) a Místo, kde žiju (5. ročník).
Žáci 9. ročníku se zapojili do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví. V rámci
besedy s dr. J. Petrášem jim byl promítnut film Hitler, Stalin a já. Jako vzpomínku na důležité
mezníky v naší historii realizovali žáci 9. ročníku třídní pojekt Mosty 20. století.
FOTOGRAFIE – REALIZACE PROJEKTU VŠECHNO SI ZMĚŘÍME VE 2. ROČNÍKU

FOTOGRAFIE – REALIZACE PROJEKTU VODA VE 3. ROČNÍKU
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Lomnické listy, prosinec 2015
Pátek 21. listopadu 2014 byl pro nás, žáky 9. ročníku Základní školy v Lomnici nad Lužnicí, vrcholným
dnem projektového týdne “ Stopy 20. století“. Jednalo se o zachycení a vykreslení důležitých nebo
zajímavých momentů v našich dějinách.
Celý projekt byl rozdělen do pěti částí – období prvního válečného konfliktu – pohled na vojáky, jejich
komunikaci s domovem a podobně. Druhá část se týkala meziválečného období, vzniku ČSR, tvorba
nového systému bankovnictví, ale i odrazu prožité hrůzy války v literatuře. Třetí část zahrnovala
období mezi válkami a čtvrtá se týkala nového válečného konfliktu. Hledali jsme informace, jak válku
prožívali vojáci na frontě a jak civilisté v zázemí. V poslední páté části jsme se snažili zachytit události
od Sametové revoluce k dnešku.
Během celého týdne jsme ve skupinkách pracovali na zadaném tématu, hledali jsme informace na
internetu, v knihách, ale i v rozhovorech s pamětníky.
Ze shromážděného materiálu jsme vytvořili plakáty, které nám sloužily jako obrazový materiál
k závěrečné prezentaci. Kromě prezentace textů jsme si připravili poslechové ukázky a živé obrazy
z daného období.
Diváky se stali žáci naší školy, učitelé i s paní ředitelkou. Druhá prezentace proběhla v rámci vánoční
besídky pro důchodce. To pro nás bylo náročnější, měli jsme velikou trému. Důkazem toho, že se náš
program líbil, byl veliký potlesk na závěr.
Získávání informací touto cestou je pro nás zajímavé, ale i přínosné.
Žáci 9. třídy Základní školy Lomnice nad Lužnicí

FOTOGRAFIE – REALIZACE PROJEKTU STOPY 20. STOLETÍ V 9. ROČNÍKU
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3.3. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Škola začlenila okruhy s tematikou EVVO do školního vzdělávacího programu a
učebních plánů. Environmentální výchova je součástí přírodovědných, ale i dalších předmětů
v rámci mezipředmětových vztahů ve výuce. Objevuje se zejména ve školních projektech.
Žáci jsou vedeni k nutnosti uvědomění si důležitosti přírody, její ochrany a poznávání
vzájemných souvislostí a dějů v přírodě. Učí se vnímat působení člověka a společnosti na
přírodu a životní prostředí a jeho důsledky. Mnohé třídní projekty byly zpracovány právě s
tematikou ekologie, ochrana přírody a životního prostředí.
Podstatnou část EVVO školy tvoří problematika odpadů, které se věnují děti již od
první třídy, kromě programů a exkurzí (sběrné dvory, čistírna odpadních vod aj.) se aktivně
na třídění odpadu ve škole podílejí. Celá škola třídí odpad. V prostorách školní budovy jsou
umístěny sběrné nádoby a žáci tak třídí odpad sami.
Ve školním roce 2014 - 2015 jsme opět velkou pozornost věnovali environmentální
výchově a vzdělávání. Ve výběru ekologicky zaměřených programů jsme vsadili na
osvědčenou spolupráci se střediskem ekologické výchovy České Budějovice Cassiopeia,
která každoročně nabízí velké množství zajímavých pořadů. Koordinátor EVVO ve
spolupráci s třídními učiteli vybral pro každý ročník výukový program tak, aby vhodně
korespondoval s učivem v daném ročníku. Kromě interiérových programů, které proběhly
v budově naší školy, vyjeli žáci i do přírody. Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali pobytový
program v Novohradských horách. Žáci 6. ročníku se tradičně zúčastnili zážitkového kurzu
v Chlumu u Třeboně, žáci 8. ročníku absolvovali cyklokurz v Suchdole nad Lužnicí a žáci
9. ročníku zakončili svůj školní rok na turistickém kurzu v Třeboni. Třešničkou na dortu byla
návštěva ZOO v Plzni, kam odcestovala na konci školního roku většina žáků 2. stupně.
Některé aktivity s ekologickou tematikou si však škola organizuje sama. Zde
jmenujme projektový Den Země, jímž se naše škola připojuje k celosvětovým oslavám na
ochranu naší modré planety. Pro tento rok jsme zvolili téma Základní podmínky života a
jejich ochrana. Proběhly tematicky zaměřené dílny, Eko- závod i úklid v okolí školy. Nadále
pokračujeme v projektu Recyklohraní, kde jsme zapojeni do sběru baterií, drobného
elektroodpadu a cartrigí. Jsme rádi, že se nám daří množství sebraného odpadu stále zvyšovat.
Těší nás také zájem některých žáků o přírodovědně zaměřené soutěže a olympiády.
Účast a umístění jsou uvedeny v tabulkách.
Koordinátorem EVVO na škole je Mgr. Jitka Schreibmeierová.
Biologická olympiáda R. Kurky - Veselí nad Lužnicí
1. místo
Hniličková Kateřina
3. místo
Hniličková Jitka
5. místo
Kotrbová Kateřina
6. místo
Liška Richard
Okresní kolo chemické olympiády- Jindřichův Hradec
6. místo
Randlová Tereza
7. místo
Božovský Vladimír
Okresní kolo biologické olympiády- Jindřichův Hradec
14. místo
Kotrbová Kateřina
17. místo
Benedová Petra
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Lomnické listy, květen 2014
Den Země
Dne 16. 4. 2014 proběhl již tradičně konaný projektový den, kterým se naše škola hlásí
k celosvětovým oslavám věnovaným naší modré planetě. Letošním tématem se staly ekosystémy a
jejich ochrana. Realizace projektu Škola pro život v 21. století nám umožnila dětem zajistit výukový
program Dravci a Sovy, který vedl zkušený sokolník p. Brož. Na tento program navazovaly tematicky
laděné pracovní dílny žáků 2. stupně. Den děti zakončily úklidem lokalit kolem školy. Žáci nižších
ročníků v druhé polovině dne vyrazili do přírody, kde absolvovali Eko závod – běh, při kterém plnili
celou řadu přírodovědných úkolů. Nejlepší žáci byli za své výkony a vědomosti odměněni.

FOTOGRAFIE – DEN ZEMĚ – CELOŠKOLNÍ PROJEKT
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Lomnické listy, duben 2015
Cassiopeia
Také v tomto školním roce jsme využili dlouholeté spolupráce se střediskem ekologické výchovy
Cassiopeia České Budějovice a vybrali pro žáky naší školy několik zajímavých výukových programů.
19.3 a 24. 3. proběhly výukové programy pro mladší žáky prvního stupně, starší žáci se dočkají
v měsíci květnu a červnu, kdy absolvují terénní programy v okolí Novohradských hor.
Žáci 1. ročníku získali formou her a soutěží základní vědomosti o ekosystému les, druháci se vžili do
role mravenečků v rámci programu Život v mraveništi. Cesty jídla byly tématem pro žáky 3. a 5.
ročníku. Krásy přírody Jižních Čech poznávali žáci 4. ročníku v programu Putováním přírodou Jižních
Čech. Programy byly opět příjemným zpestřením výuky předmětu Člověk a jeho svět a rádi v příštím
školním roce zkušené lektory opět přivítáme.

FOTOGRAFIE – VÝUKOVÝ PROGRAM EVVO VRBENSKÉ RYBNÍKY
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3.4. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
Problematika chování člověka za mimořádných událostí a v krizových situacích je
zařazena do vyučovacích témat vhodných předmětů celoročně. Na škole jsou vyvěšeny
evakuační plány, umístěny hasící přístroje a vyznačené únikové trasy. Kromě toho probíhá
v průběhu školního roku několik doplňkových akcí. Každoročně soutěží žáci čtvrtého ročníku
v bezpečnostní olympiádě (Safety-Tour), kterou pořádá rakouská centrála civilní ochrany,
vždy koncem školního roku v celém Rakousku, pokaždé v jiné obci, nebo městě. Soutěž se
soustřeďuje na chování dětí při dopravních nehodách, požárech, živelních katastrofách atd.,
ale i dopravní výchovou, bezpečnosti v železniční dopravě a podobnou problematikou. Žáci
naší školy mají k dispozici sborník, který jim s přípravou pomáhá.
Během školního roku jsou do školy zváni i pracovníci Červeného kříže, Hasičského
záchranného sboru i policie, kteří našim žákům předvádějí praktické ukázky. Na závěr
školního roku probíhá vždy projektový den s názvem Ochrana člověka za mimořádných
událostí, který je praktickým shrnutím celoroční práce se žáky.
Naši učitelé Vlasta Petrželová a Rudolf Petržela absolvovali 15. června 2015 kurz
„Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ a kurz Příprava občanů k obraně
státu (POKOS) v Českých Budějovicích. Poznatky a materiály z kurzu budou použity
v příštím školním roce.
Za začlenění do výchovného procesu zodpovídá za první stupeň Mgr. Vlasta
Petrželová a za druhý stupeň Mgr. Rudolf Petržela.
FOTOGRAFIE – BEZPEČNOSTNÍ OLYMPIÁDA V RAKOUSKU

Lomnické listy, červen 2015
Bezpečnostní olympiáda v Rakousku
Již několik let se účastní žáci čtvrtých tříd v doprovodu se svými o rok staršími spolužáky
Bezpečnostní olympiády v sousedním Rakousku. Tentokrát jsme jeli trochu dále za naše hranice do
města Infritz-Messern. Proto jsme ve středu 29. 4. 2015 vyrazili již po šesté hodině ráno, abychom
včas dorazili na místo. Cesta tam i zpět proběhla bez problémů. Čtvrtáci si svými výkony ostudu
rozhodně neudělali, jazykovou bariéru jim pomáhal překonat pan učitel Rudolf Petržela. Páťáci s paní
učitelkou Petrou Padrtovou si dopoledne užili nejen fanděním, ale i doprovodným programem.
Pavla Žáčková
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Lomnické listy, srpen 2015
Štěstí přeje připraveným
Mimořádnou událostí může být v životě člověka něco příjemného, třeba výhra v loterii nebo
oslava narozenin, ale mohou nastat i jiné neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné
pohromy, havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení
záchranných a likvidačních prací.
Cílem našeho projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí bylo žáky všech
ročníků seznámit s možnými riziky, se kterými se mohou setkat. Připravit je tak, aby si v případě
takové události zachovali klidnou hlavu a věděli, jak reagovat a případně poskytnout první pomoc
sobě i ostatním.
V pátek 26. června, 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. Velmi nám pomohli i členové ČČK, kteří připravili pro děti praktické
ukázky první pomoci, včetně realisticky vyhlížejících napodobenin úrazů. Žáci si mohli některé
techniky sami vyzkoušet (oživování, ošetření drobných úrazů a popálenin, atd.) Při simulaci dopravní
nehody se učily děti vybrat vhodné tísňové číslo a jak správně přivolat pomoc telefonem. Vyzkoušely i
prostředky IPCHO.
Projektový den pokračoval ukázkami videí programu „Záchranný kruh,“ které ukazují zásahy
při požárech, povodních, dopravních nehodách, tísňová volání, co patří do evakuačního zavazadla,
jak zachránit tonoucího a další.
Na závěr děti odpovídaly na testové otázky a vyplnily pracovní listy připravené svými učiteli.
Akce splnila svůj cíl a přesto, že ne každý se s těmito mimořádnými událostmi v životě setká,
musíme být připraveni.
V. Petrželová

FOTOGRAFIE – OČZMS – PRVNÍ POMOC
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3.5. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Zdraví fyzické, duševní i sociální je největší devizou našeho života. 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 a jeho kvalita je
proměnlivá, závislá na čase a podmínkách, ve kterých žijeme. Proto pouze uvědomělým
přístupem lze vést děti k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních.
Naše škola se zaměřuje na prevenci, ochranu a posilování psychického i fyzického
zdraví. Vedeme žáky k ochraně vlastního zdraví a zdraví svých spolužáků, k poznávání zdraví
jako nejdůležitější životní hodnoty, k vnímání radostných prožitků z činností podpořených
pohybem, k posílení jejich sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti.
V tomto školním roce jsme se snažili nabídnout našim žákům zajímavé sportovní
soutěže, kterými bychom pomohli rozvíjet jejich tělesnou zdatnost. Na turnajích ve fotbale,
floorbale, či na kláních celkové fyzické zdatnosti nastoupili naši žáci vždy s odhodláním uspět
co nejlépe. I když přední příčky ne vždy patřily našim sportovcům, radost z pohybu, týmová
hra, smysl pro „fair play“ a možnost porovnat síly s ostatními družstvy je to, proč se těchto
akcí účastníme. Těší nás zvýšený zájem dětí o sportovní aktivity a budeme se snažit jejich
zájem v následujících letech co nejvíce rozvíjet.
Jako každý rok v rámci tělesné výchovy organizovala škola pro 2., 3. a 4. ročník kurz
plavání na plaveckém stadionu v Českých Budějovicích. Žáci 1. stupně měli možnost
navštěvovat kroužek Zdravotní tělesné výchovy nebo sportovní kroužek ve školní družině.
Členové kroužku dopravní výchovy byli letos úspěšní, probojovali se po několika letech do
okresního kola.
V jednotlivých ročnících dohlíží třídní učitelé na správnou velikost a nastavení
nábytku i na správné sezení při psaní či na pohybové chvilky. Ve všech ročnících naší školy
se dodržuje u žáků pitný režim.
Aktivně se žáci zapojili do trvalých projektů Zdravé zuby, Den Země – Základní
podmínky života - I. stupeň, Zdravá výživa - II. stupeň. Řidičský průkaz cyklisty, Den
zimních sportovních aktivit, Dětská bezpečnostní olympiáda, Mléko do škol, Ovoce do škol.
Zdravému životnímu stylu je již mnoho let věnován systém ročníkových akcí a programy
EVVO.
Koordinátorem výchovy ke zdraví na škole je Mgr. Vlasta Petrželová.
FOTOGRAFIE– DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
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Lomnické listy, listopad 2014
Dopravní hřiště
Jako každým rokem na podzim vyrazili žáci naší školy na dopravní hřiště v Třeboni. Čtvrťáci zde byli
již potřetí v doprovodu mladších spolužáků ze třetí třídy. Prošli si nejen teorií při práci s interaktivní
tabulí, ale hlavně praxí. Při příjemném podzimním počasí si zajezdili na kolech hlavně podle
dopravních značek a pravidel silničního provozu, což se jim dosti dařilo. Už se všichni těší, až si akci
zopakují v jarních měsících, kdy čtvrťáci budou skládat zkoušky. První řidičský průkaz.
Pavla Žáčková

Lomnické listy, duben 2015
Naše zuby, zdravé zuby
Tato věta se stala mottem projektového dne Zdravé zuby, který se konal v úterý 31. března a
byl určen pro žáky 1. stupně ZŠ. V průběhu dne žáci různými metodami získávali nové vědomosti a
dovednosti, jak správně pečovat o svůj chrup. V letošním roce jsme do našeho projektového dne opět
zařadili preventivní program společnosti dm drogerie - Veselé zoubky. Cílem tohoto programu je
pomoci dětem v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu.
V úvodu děti s radostí zhlédly zábavně edukační film o Hurvínkovi, který dětem hravou formou
vysvětlil, proč je důležité se o zoubky dobře starat. Díky výukovému programu na interaktivní tabuli se
žáci naučili, jak správně pečovat o svůj chrup, správnou techniku čištění zubů, dozvěděli, se jak často
je nutné si měnit kartáček nebo jak často navštěvovat zubního lékaře. Následně si každý sám
vyzkoušel i v praxi, jak správně postupovat při čištění zoubků.
Pokračovali jsme netradiční formou výuky – tutorským čtením. Roli učitelů (tutorů) převzali
páťáci a čtvrťáci a učili své mladší spolužáky z druhé a třetí třídy. Společně si četli příběhy se zubní
tématikou a povídali si o nich.
Vyplněním pracovních listů se naše škola jako každoročně zapojila do celostátní soutěže
Zdravé zuby. 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.
Druhou částí soutěže je individuální vyplnění soutěžní karty, podmínkou účasti je návštěva
stomatologa, který potvrdí preventivní prohlídku razítkem do soutěžní karty.
V pracovních dílnách naši výtvarníci navrhli a vytvořili obaly na zubní pastu a ti nejmenší
zhotovili koláže s názvem Zdravý talíř.
Snad se nám prostřednictvím různých her a aktivit podařilo vytvořit u dětí pozitivní vztah k
zubnímu zdraví a vést je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.
Mgr. V. Petrželová

FOTOGRAFIE – ZDRAVÉ ZUBY
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Lomnické listy, březen 2015
Snowboardový a lyžařský kurz 2015
Jak je již dlouholetou tradicí, i letos se na naší základní škole uskutečnil lyžařský kurz pro žáky z 6. -9.
ročníků. Bohužel zájem o zimní sporty ze strany dětí slábne, a tak na výcvikový kurz odjela jen
skupina 12 žáků z 9. třídy. Cílem týdenního pobytu byl největší skiareál v ČR, SkiResort Černá hora –
Pec.
V týdnu od 19. do 25. 1. 2015 zde žáci pod vedením Mgr. Jana Mlnaříka a Mgr. Kláry Jelínkové
zdokonalovali své lyžařské a zejména snowboardové dovednosti. SkiResort Černá hora k tomu
poskytoval ty nejlepší možné podmínky. Upravené sjezdové tratě, čerstvý přírodní sníh, výhodné ceny
5denních skipasů pro žáky s cca 25% slevou oproti běžnému ceníku. Bydlení přímo „pod vrcholem
Černé hory“ na Pardubických boudách opatřil výtečnou zimní atmosféru, která u nás v nížinách bývá
jen ojediněle.
Za všechny zúčastněné si dovolím říci, že kurz se velmi vydařil. Zvu tímto tedy již teď všechny naše
žáky na další kurz 2016.
Mgr. Klára Jelínková

FOTOGRAFIE – LYŽAŘSKÝ KURZ
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Lomnické listy, prosinec 2014
Delfín, kapr nebo želva?
Plavání je pohyb, pomocí kterého se lidé a zvířata dokážou přemisťovat ve vodě pouze
pohyby vlastního těla. Tolik praví definice.
Žáci 2., 3. a 4. ročníku naší školy se, i v letošním roce, zúčastnili tzv. přemísťování ve vodě.
Kurz proběhl v deseti dvouhodinových lekcích na plaveckém stadionu v Českých Budějovicích od 8.
září do 18. listopadu. Po roztřídění na plavce a neplavce se učily děti plaveckým dovednostem.
Zdatnější plavci se seznámili s různými plaveckými styly – prsa, kraul, znak a jedním způsobem se
naučili plavat. Ti méně zdatní se snažili ve vodě alespoň o několik temp a neplavci se pokoušeli
překonat strach z vody a poté se s ní skamarádit pomocí různých her. V deváté lekci proběhlo
závěrečné zkoušení, kde předvedly děti svou zdatnost a získané plavecké dovednosti. Hodnocení
jejich výkonů se objevilo na mokrém vysvědčení. Výborní plavci získali delfína, dobří plavci kapra a
neplavci želvu.
Mezi nejlepší plavce kurzu patří Adéla Černá ze 4. ročníku, která uplavala při závěrečném
zkoušení 520 metrů.
Plavání upevňuje lidské zdraví i zachraňuje lidské životy, proto učit se této dovednosti není
nikdy pozdě a je lépe začít pozdě než nikdy.
V. Petrželová

FOTOGRAFIE – PLAVECKÝ KURZ V BAZÉNU

Lomnické listy, leden 2015
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, se rozhodli připravit pro žáky
základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů OVOV. Kladou si za cíl přispět zvýšit osobní aktivity u co největšího počtu dívek a chlapců a dát
současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila
jim.
Ve středu 10. prosince si změřilo své síly více než 200 žáků z 26 základních škol ve sportovní
hale ZŠ Kubatova v Českých Budějovich v pěti disciplinách: trojskok snožmo, přeskok přes švihadlo,
leh – sed za 2 minuty, hod medicinbalem vzad, dribling po dobu 2 minut. Za naši školu soutěžilo osm
žáků – Klára Egertová, Karolína Marsová, Zdeňka Šklebená, Adéla Šustová, Martin Bicek, Albert
Malecha, Jiří Kotrba a Martin Prášek.
Bezchybné organizační zajištění umocňovalo příjemnou sportovní atmosféru celého dne.
Samotné soutěže byly doplněny společným rozcvičením, besedami s olympioniky a sportovní
prezentací olympijských sportovců? Odměnou všem zúčastněným bylo triko s logem soutěžeVšem žákům, kteří reprezentovali naši školu, děkuji za sportovní výkony. Martinu Práškovi
blahopřeji k získání 4. místu ve své kategorii.
Mgr. Jan Mlnařík
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FOTOGRAFIE – JIHOČESKÝ PĚTIBOJ
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3.6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Petra Štěpánková, která splňuje
pedagogickou i odbornou způsobilost. Mezi nejvýznamnější úkoly každoročně patří zajištění
individuální práce s integrovanými a zohledňovanými žáky za spolupráce rodičů a pracovnic
PPP, dále úzká spolupráce s rodiči vycházejících žáků při volbě povolání. Samozřejmostí je
spolupráce s třídními učiteli, protidrogovým koordinátorem a pracovnicemi OSPOD
zajišťujícími péči o děti.
Ve školním roce 2014/2015 bylo diagnostikováno 20 žáků s vývojovými poruchami
SPUCH, z toho 4 žáci integrovaní. Výuka integrovaných žáků probíhá dle individuálního
plánu, který vymezuje obsah učiva s ohledem na jejich možnosti. Individuální plán připravuje
třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a výchovným poradcem na základě
vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického
centra. Je zajištěna informovanost všech vyučujících integrovaného žáka, jsou dodržovány
obecné zásad práce s dítětem s poruchou učení nebo chování, je širší spolupráce s rodiči.
Pracovníci PPP předávají výslednou zprávu z vyšetření dětí rodičům, kteří nejsou
povinni ji předat na školu. U těchto žáků tak ztrácíme přehled o dětech se SPUCH a bohužel
nemůžeme dodržet závěry z vyšetření PPP. Rodič také může odmítnout doporučení školy
k návštěvě PPP.
Nápravnou péči (reedukaci dyslexie) provádí Mgr. Hana Malechová, která
absolvovala kurz pro práci se žáky se speciálními potřebami.
V popředí našeho zájmu stojí také talentované děti. Své nadání mohou žáci uplatnit při
účasti na olympiádách a soutěžích, vhodnou volbou volitelných předmětů, seminářů a
kroužků. V jednotlivých hodinách si pro ně učitelé připravují rozvíjející a doplňkové úkoly.
Již od 6. ročníku je vhodně zařazována výchova k volbě povolání do předmětů:
informatika, pracovní činnosti – volba povolání, občanská výchova a rodinná výchova
v rámci předmětu VOZ. Hlavní část profesionální orientace žáků je v 8. a 9. ročníku.
Výchovný poradce pravidelně informuje žáky o aktualitách SŠ na nástěnce, rozdává žákům
propagační materiály a 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 Burzy škol 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 2015/2016. Návštěva
středních škol byla součástí akce pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou pod názvem
Burza škol. Ostatní střední školy mohli navštívit individuálně při dnech otevřených dveří. V
informačním centru Úřadu práce v Jindřichově Hradci se zúčastnili besedy k volbě povolání.
V rámci udržitelnosti projektu byla také v tomto školním roce uspořádána akce
zaměřená na volbu povolání s názvem „Čím budu“.
Provedené akce:
 Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích – 1. – 3. 10. 2014 (individuálně)
 Návštěva SŠ rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni, výlov Rožmberku
– 9. 10. 2014
 Návštěva středních škol a učilišť v Třeboni, prezentace středních škol – Burza škol –
15. 10. 2014
 Beseda na ÚP v J. Hradci – 24. 10. 2014
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 Burza škol v J. Hradci – 30. 10. 2014 (individuálně)
 Projektový den České Velenice – práce v odborných dílnách - 18. 11. 2014
 Náborové akce (SŠ, SOU, OU) u nás na ZŠ – 9. 10., 15. 10., 12. 11., 14. 11., 25. 11.
2014
 Konzultace s rodiči žáků 9. a 5. roč. – volba škol, kritéria přijetí, přijímací zkoušky na
SŠ – 13. 1. 2015
 Tisk a předání přihlášek na SŠ – 7. 11. 2014, 17. 2. 2015
 Tisk a předání zápisových lístků – 24. 11. 2014, 10. 3. 2015
 Prezentace 8. roč. „Čím budu“ – 12. 2. 2014
 Exkurze – Písek – vodní elektrárna – 26. 2. 2015 (8., 9. roč.), 1. 4. 2015 (6., 7. roč.)
 Exkurze – JETE – 9. 3. 2015 (8., 9. roč.), 27. 3. 2015 (6., 7. roč.)
 Exkurze - Mladá Boleslav - Muzeum a provoz Škoda Mladá Boleslav – 16. – 17. 3.
2015 (7., 8. roč.)
Poradenská činnost školy je každoročně na těchto úrovních:
 spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Jindřichův Hradec
 spolupráce se Speciálně pedagogickými centry při integraci handicapovaných žáků
 výchovný poradce z řad učitelů
 spolupráce s dětským diagnostickým ústavem
 projednávání výchovných problémů s rodiči
 spolupráce se sociálním odborem péče o děti a mladistvé
 spolupráce s policií ČR
 konzultace o školní zralosti s rodiči u zápisu do 1. tříd
 metodická pomoc rodičům s problémovými žáky
 spolupráce s protidrogovými organizacemi při tvorbě programů pro žáky
 výchova k volbě povolání – průběžně vkládána do učebních plánů
 systematická příprava žáků k přijímacímu řízení na SŠ
 zajišťování praxí studentů, jejich vedení s rozbory hodin
Výchovná poradkyně školy společně s třídními učiteli zpracovává všechny materiály
týkající se integrovaných žáků. Ve spolupráci s rodiči a psycholožkou z PPP jsou pro tyto
žáky připravovány individuální vzdělávací plány. Ty jsou v průběhu roku průběžně
konzultovány, aktualizovány a plněny.
Lomnické listy, březen 2015
Volba povolání
My, žáci devátého ročníku, jsme se v říjnu zúčastnili několika akcí, které byly zaměřeny na volbu
povolání.
9. října jsme si prohlédli SOŠ Jakuba Krčína v Třeboni a poté jsme se podívali na výlov rybníka
Rožmberka. Líbil se nám i odborný výklad o chovu a výlovu ryb.
15. října se v Třeboni konala „Burza škol“. Zde jsme měli možnost porozhlédnout se, co by nás bavilo,
jakou školu nebo učební obor bychom chtěli studovat.
A v závěru měsíce – 24. října v Jindřichově Hradci na Úřadu práce nám paní Vysoká v rámci
přednášky o volbě povolání vysvětlila vše, co by žáci devátého ročníku měli o volbě povolání znát,
jakým způsobem si vybrat budoucí školu či učební obor a co by měli vědět o trhu práce.
Každý máme jiné zájmy a jiné představy o budoucím životě, proto bylo velmi přínosné, že nám bylo
umožněno seznámit se s různými typy škol a učebních oborů.
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FOTOGRAFIE – VOLBA POVOLÁNÍ – NÁVŠTĚVA SOŠ TŘEBOŇ

Lomnické listy, březen 2015
„Čím budu“
Stalo se již tradicí, že žáci 8. ročníku prezentují volbu svého povolání. Akce proběhla 12. 2. 2015
v tělocvičně naší ZŠ v Lomnici nad Lužnicí. Žáci představili svůj plakát, mimo jiné zhodnotili klady a
zápory svého vybraného povolání, finanční ohodnocení, možnosti studia ve svém okolí, uplatnění
povolání v regionu a význam pro společnost. Nutno dodat, že někteří si své vystoupení nadšeně
užívali a pro větší potlesk přidali i pár vtipných veršů. Pro mladší žáky z nižšího stupně si připravili
hádanky a po zaslouženém potlesku pak živě diskutovali se zájemci nad svými plakáty.
Mgr. Petra Štěpánková
Vlastní tvorba žáků 8. ročníku:
Jsem zelený mužíček,
mám rád každý stromeček.
Na rameni nosím pušku
a taky mám dobrou mušku,
někdy se mnou chodí pes,
s ním kontroluji celý les.
Jakub Marsa – hajný
Malá, velká zvířata,
vyléčím i mláďata,
kočky, pejsky, koníky
nebo také poníky.
Zachráněné životy
a pracovní soboty.

Kateřina Svobodová – veterinářka

Do zásuvky elektrické
strkal prsty Marek.
Zčernala mu kůže lidská
a z Marka zbyl škvarek.

Richard Liška - elektrikář
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FOTOGRAFIE - ČÍM BUDU – ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE
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3.7. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Koordinátorem prevence byla pověřena Mgr. Vladimíra Milisdörferová. Náplní práce
metodika prevence bylo:
 tvorba a úprava minimálního preventivního programu
 spolupráce s vedením školy
 spolupráce s výchovnou poradkyní školy
 úzká spolupráce s jednotlivými třídními učiteli
 aplikace prevence do přímé výuky
 nabídka volnočasových aktivit v rámci programu školy
 průběžné hodnocení patologických jevů na půdě školy
 vyhodnocování zpráv a podnětů žáků ze „Schránky důvěry“.
Specifická i nespecifická prevence probíhala v rámci vyučovacích předmětů a dalších
školních aktivit po celý rok. Prevence SPJ vycházela ze stavu a frekvence výskytu SPJ, o
kterých pedagogové věděli z vlastního pozorování či byli informováni zvenčí. Formou
přednášek, besed anket a dotazníků byli žáci dostatečně poučeni o škodlivosti užívání
návykových látek. Tématu byly věnovány hodiny VOZ, přírodopisu, TV, třídnické hodiny a
malé předmětové projekty jako tvorba protidrogových plakátů, příprava referátů, vyplňování
dotazníků s následnou diskuzí apod.
Byly řešeny přestupky proti školnímu řádu v oblasti užívání alkoholu na půdě školy.
Situace byla řešena Policií ČR. Mimo školu se můžeme jen dohadovat. Dva noví žáci 8.
ročníku – bratři jsou neustále řešeni sociálním odborem za chování mimo školu. Také tráví
střídavě týdny v diagnostických ústavech a léčebnách. Jsou silní kuřáci, kteří si zapalují již
před školou. Několik žákyň 8. a 9. ročníku také kouří. Pití alkoholu a kouření cigaret je
tématem pro řešení v rodině. Je to dlouhodobý problém. Nepřicházely však stížnosti do školy,
rodiče podle vlastního vyjádření nejsou znepokojeni chováním svých dětí doma.
Šikana, se mezi žáky školy tento rok řešila v jednom případě. Závažnost případu
vyhodnotila metodička prevence jako kauzu pro řešení policií. Protože se jednalo o problémy
v rámci jedné třídy, bylo se třídou pracováno, dva viníci odešli ze školy. Jinak žáci školy se
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 jeví jako trend
dnešní doby. Nevybíravým způsobem se vyjadřují i mladší žáci. Rádi bychom tento trend
zmírnili, avšak opět velmi záleží na působení a příkladu rodiny.
Akce primární prevence – přednášky a besedy:
 Dny zdraví – atletické soutěže, softbal - 6.- 9.ročník
 Prevence zneužívání návykových látek – přednáška, diskuse - 7.ročník
 Kyberšikana - program prevence, beseda – 8.- 9.ročník
 Láska ano, děti ještě ne–sexuální výchova a osvěta pro žáky ZŠ – 8.,9.ročník
Pedagogové a vychovatelé školy se stále snaží a vyvíjejí úsilí intenzivně působit na žáky,
eliminovat neblahý vliv některých nepodnětných domácích prostředí. Dokud nebude
sjednocen vliv školy a rodiny, bude výsledek prevence vždy problematický.
Školní metodik primární prevence vypracoval Minimální program protidrogové prevence
a koncepčně navazoval na předchozí plán. Tento program je rozpracován do témat zahrnutých
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do jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů, dále do školních i mimoškolních projektů a
volnočasových aktivit. Kromě základní myšlenky programu, kterou je prevence před
užíváním návykových látek a oblast sociálně patologických jevů, byl minimální program
zaměřen na rozvoj osobnosti dětí, zlepšování vzájemných vztahů mezi nimi, podporoval
schopnost vzájemné komunikace, řešení konfliktů mezi spolužáky a vytváření pozitivních
vztahů v kolektivu třídy. Ve školním roce 2014/2015 byla prevence sociálně patologických
jevů cílena do 3 oblastí:
 ve škole byly vytvářeny takové podmínky, aby se riziko sociálně patologických jevů
minimalizovalo (zkvalitnění komunikace, mezilidských vztahů, prevence šikany,
prevence projevů rasismu)
 rodičům byly poskytovány informace související s prevencí a řešením sociálně
patologických jevů
 žáci byli v rámci vyučování vedeni ke zdravému životnímu stylu.
Součástí školního Minimálního preventivního programu je bohatá nabídka aktivit pro
volný čas dětí v rámci školní družiny a zájmových kroužků. Minimální preventivní program
je rovněž začleněn do třídnických hodin. Tam, kde se to jeví vhodné, pokoušíme se propojit
jednotlivá témata s výukou.
Velmi důležitou podmínkou úspěšnosti preventivního programu školy, je vzdělávání
učitelů v této oblasti, neboť při svém působení mohou rizikové chování žáků značně ovlivnit.
Každoročně je školním metodikem vyhodnocována účinnost programu a témata jsou
aktualizována podle momentálních potřeb školy.
Na začátku školního roku byl věnován potřebný čas osobnostní a sociální výchově.
Jednotlivé třídy se věnovaly sociální výchově převážně s třídním učitelem a vyučujícími
předmětu Výchova k občanství a zdraví. Byly zařazovány takové aktivity, které napomáhaly
ke stmelení kolektivů tříd, ke zlepšování schopností žáků vzájemně spolupracovat,
komunikovat, napomáhaly k sebepoznání žáků a ke zvyšování jejich sebevědomí. Třídy si
vytvářely svoje třídní pravidla chování, vycházející ze školního řádu. Cílem bylo vytvořit ve
třídních kolektivech takové vztahy, které by snížily riziko vzniku šikany a umožnily začlenit
se nově příchozím žákům do kolektivu. Ke snížení rizika šikany mezi žáky 2. stupně jsme
využívali mimo jiné různé zážitkové a sportovní aktivity (např. zážitkový kurz 6. Ročníku,
lyžařský výcvikový kurz, vodácký kurz,sportovní turnaje). Problematika se prolínala i do
ostatních předmětů. Žáci se obraceli se svými problémy na výchovného poradce a metodika
prevence. Využili ke sdělení také schránku důvěry. Žáci i rodiče si mohli kdykoliv domluvit
schůzku
Výchovná komise se scházela dle potřeby. Operativně řešila vzniklé problémy a podílela
se na návrhu jednotného postupu při zjištění nežádoucího chování žáků. Na prvním stupni
nebyly zaznamenány žádné sociálně patologické situace. Na 2. stupni se vyskytly celkem 2
případy, v obou případech se jednalo o nesnášenlivé projevy jednotlivců vůči spolužákům
(nadávky, pomluvy, urážky). Vzniklé problémy řešila škola úspěšně ve spolupráci s
pedagogicko-psychologickou poradnou, s Policií ČR, s rodiči a se žáky. O případech
nežádoucího chování žáků a jejich řešení jsou vedeny zápisy. Ke zhodnocení efektivity
prevence byly využívány metody rozhovoru nebo diskuze.
Vzhledem k současné situaci ve společnosti je nezbytné, aby žáci byli připraveni čelit
různorodým krizovým situacím, které před ně život postaví. Cílem primární prevence je
připravit žáky na takové situace, dodat jim schopnosti ivědomosti nezbytné k rozpoznání a
především řešení takovýchto rizikových momentů.
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Lomnické listy, říjen 2014
Zážitkový kurz žáků 6. třídy
Jako každý rok i letos vyrazili žáci 6. r. hned na začátku školního roku v termínu 15. 9. – 18. 9.
na tzv. zážitkový kurz společně se svojí třídní učitelkou Š. Lahodnou a panem učitelem J. Mlnaříkem.
Za místo konání bylo tentokrát zvoleno známé turistické centrum blízko rakouských hranic –
Chlum u Třeboně. Náplní kurzu byla především turistika, cykloturistika, vodácký kurz sjezdu řeky na
raftech a různé jiné volnočasové aktivity dle zájmu dětí – společenské hry, sportovní hry aj.
V pondělí ráno 15. 9. jsme se společně sešli ve škole, kde proběhly poslední přípravy před
odjezdem – hlavně bylo potřeba žáky znovu seznámit s bezpečností chování nejen na silnici a
zkontrolovat stav jízdních kol, která se stala na příští dny naším hlavním dopravním prostředkem.
Potom jsme se už jen přemístili na vlakové nádraží, kde jsme kola naložili do vlaku a vydali se
směrem zastávka Majdalena. Hned v této úvodní fázi došlo k poměrně závažné kolizi – panu učiteli
Mlnaříkovi „umřelo“ kolo a bylo nutné tento závažný problém operativně a hlavně rychle vyřešit –
naštěstí se zadařilo a pan učitel nás celý kurz zdárně vedl v čele peletonu na jiném, ale zato funkčním
kole.
Ubytování jsme měli zajištěno ve známém ubytovacím zařízení Lesák na hrázi rybníka
Hejtman ve velmi hezkém prostředí, přímo u pláže, takže toho děti s radostí využily a koupaly se
(nejen v Hejtmanu…). Počasí nám naštěstí velmi přálo, vybrali jsme si v měsíci září ten nejhezčí
týden. Stravování probíhalo též v areálu ubytovny a bylo vynikající – alespoň dle vyjádření
zúčastněných – zajištěnou jsme měli snídani, svačinu, oběd, svačinu a večeři… – ono nám ale při
všech našich aktivitách také velice dobře trávilo… Za necelé 4 dny děti najely 65km, z čehož většinu
během úterý, a musíme je s panem učitelem moc pochválit, protože předvedly úctyhodný výkon –
především ti, kteří neměli až tak dobrá kola a ani nezabrblali… Středa byla věnovaná sjezdu řeky
Lužnice ze Suchdola nad Lužnicí do Majdaleny, vzhledem ke zvýšenému stavu vody byly zvoleny
bezpečnější rafty místo lodí, což krásným zážitkům nijak neubralo – krásně svítilo slunce, na řece
všude samé vrbičky a povalené kmeny, dobrovolné i nedobrovolné koupání… - legrace bylo dost.
Večer jsme se všichni scházeli ve společenské místnosti, kde si děti dokumentovaly prožitý
den, učily se orientovat na mapě a hrály hry. A pak už jen večerka… (úplně zbytečná).
Kromě toho si děti též během těch pár dnů stihly prohlédnout Chlum jako obec a připomenout
si některé významné osobnosti spjaté s tímto místem - krásný kostel s křížovou cestou, zámecký park
se zámečkem, odkud odjížděl následník habsburského trůnu Ferdinand de Esste do Sarajeva, dům,
ve kterém trávil volný čas a později zbytek života František Hrubín, i jeho bustu a v neposlední řadě
areál bývalých skláren… Při návštěvě Klikova se děti dozvěděly o hrnčířské tradici v této obci,
zúčastnily se prohlídky jedné původní hrnčířské dílny z roku 1928 a při té příležitosti si s tamní
keramičkou domluvily její návštěvu v některé z hodin VV u nás ve škole – přijede nám předvést nejen
práci s tak úžasným materiálem, jakým hlína bezesporu je, ale navíc nám i slíbila ukázat způsob
vypalování hlíny bez elektrické pece, aby se nám naše výtvory uchovaly. Jsme zvědaví a těšíme se.
Na závěr bych ráda moc poděkovala paní Bendové, která byla tak ochotná, že nám veškerá
zavazadla a sportovní náčiní ze školy převezla vlastním autem v pondělí do Chlumu a ve čtvrtek zase
zpátky do Lomnice do školy. Patří jí velký dík, neumím si představit, že by děti ta velká zavazadla
vezly s sebou na kolech. Děkujeme!!!
A na úplný závěr pár konkrétních postřehů a vzpomínek přímo od dětí (upraveno):
„…Na raftu s námi jel pan učitel. Celou cestu jsem pořád zpívala, občas se ke mně přidaly i
ostatní holky, takže na našem raftu bylo opravdu veselo. Jenom pan učitel nezpíval a vypadal
unaveně…“
„…Ze Suchdola jsme jeli rafty, byla sranda. Furt jsme jezdili do větví. Jednou chtěl Maty na
záchod a nemohli jsme kde zastavit a už se mu fakt hrozně chtělo, tak mu paní učitelka poradila, ať to
zkusí rovnou z raftu do vody, jestli mu to pude. Tak si klekl a čural. Ale najednou jsme byli zase ve
vrbičkách a byla tam větev a než jsme stačili říct: „Pozor, větev!“ tak ho shodila do vody. Maty se
hrozně smál a my taky…“
„Je tu hezky, moc mě to tu baví. Počasí je hezké a furt někam jezdíme…“
„…Přijeli jsme na ubytovnu a měli jsme chvíli volno. Hráli jsme softball, volejbal, baseball,
petang, ping-pong, banbington nebo jsme skákali na trampošce. Pak jsme šli dělat dort panu učiteli
k jeho narozeninám, bylo mu 28, tak měl 28 svíček a dostal 2 Snickersky a 8 Marsek, protože je má
rád a protože jedný spolužačce říká Marska, protože se jmenuje Marsová.“
Mgr. Šárka Lahodná, tř. učitelka
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3.8. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování
Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a chování je věnována individuální
péče během výuky i mimo rámec povinného vyučování. Žáci s těžším stupněm specifické
poruchy učení patří mezi tzv. integrované žáky a všichni tito žáci se mohou vzdělávat podle
individuálního vzdělávacího plánu. Začlenění dětí se zdravotním postižením a specifickými
poruchami učení
 respektujeme postižené děti a děti s poruchami učení
 postižené děti zařazujeme do standardních třídních kolektivů
 volíme takové metody a formy práce, aby se děti cítily plnohodnotně
 dětem s poruchami učení se věnujeme individuálně nad rámec povinné výuky
Ve školním roce 2014 – 2015 bylo na škole evidováno 20 žáků, u kterých se projevují
příznaky některé z vývojových poruch učení a chování. Čtyři žáci jsou integrováni ve svých
třídách a pracují podle individuálního plánu ve spolupráci s rodinou. Individuální plán
připravuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a výchovným poradcem na
základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC. Individuální
plán je vždy předán ke kontrole a schválen konzultantem z poradny nebo SPC. K žákům s
lehčím stupněm specifické poruchy učení je přistupováno se zřetelem na jejich specifické
potřeby. Individuální přístup spočívá v toleranci obtíží, volbě vhodné metody výuky, občasné
dopomoci a intervenci učitele ve výuce 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.

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

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází z nového školského zákona
č.561/2004Sb. i z vyhlášky o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a
vzdělávání žáků mimořádně nadaných č.73/2005Sb.
Škola se snaží využívat potenciál nadaných žáků v rámci každého předmětu. Jednotliví
vyučující nadaným žákům zadávají práci nad rámec probírané látky a snaží se je motivovat k
účasti na předmětových soutěžích.
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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. Práce s mimořádně
nadanými žáky lze shrnout do těchto oblastí:
 zadávání rozšiřujících úkolů
 zařazování do skupin nadaných žáků
 široká nabídka volitelných předmětů
 účast v soutěžích a olympiádách
Podpora jazykové výuky je směřována do možnosti konverzace se žáky partnerské školy.
Sportovní talenty jsou podporovány formou účastí na sportovních soutěžích a to nejen na
regionální úrovni, případným zohledněním a uvolňováním při účastech na soustředěních ve
střediscích vrcholového sportu. Žáci, zajímající se o počítače a programování jsou zapojováni
do tvorby webových stránek školy a v tomto školním roce se podíleli též prostřednictvím
mediální výchovy na tvorbě prezentací školy při tvorbě dětských reportáží, což se projevilo
též na prezentaci 9. třídy při závěrečném „Loučení s deváťáky“
Lomnické listy, březen 2015
Chválíme…
S blížícím se pololetím se žáci účastní nejrůznějších soutěží či olympiád, probíhá testování jejich
dovedností. V lednu si pro 3. místo v okresním kole matematické olympiády dojel Vladimír Božovský
z 9. ročníku. Certifikát při testování společností SCIO za jeden z nejlepších výsledků v českém jazyce
v našem kraji obdržela Petra Štěpánková ze 6. třídy. Oběma gratulujeme a věříme, že jejich přístup
se stane výzvou pro ostatní spolužáky.
vedení školy

FOTOGRAFIE – DRŽITELÉ OCENĚNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY PŘI TESTOVÁNÍ
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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 31.8.2015
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.

23
25
20
16
22
23
17
22
26

0
1
1
0
0
1
0
1
1

0
1
1
0
0
1
0
1
1

24
20
11
7
9
3
2
3
5

193

5

5

84

prospělo

neprospělo

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

23
20
12
7
6
4
2
4
5

5
9
8
12
17
16
17
16

5
8
8
15
17
14
17
21

0
0
1
0
2
3
2
5

0
0
1
0
2
1
1
0

83

100

105

13

6

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

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

1
1. pol.

2. pol.

24
25
20
16
21
22
19
22
26

23
25
20
16
22
23
15
22
26

2

3

0
0
0
0
0
0
1
1
0

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

467
747
688
440
690
1086
1147
1289
1594

588
793
586
697
1142
609
1322
1456
2142

45,0
61,6
63,7
71,0
83,3
77,5
129,9
124,8
143,7

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
0
0
0
10
0

3
1
0
4
9
8
4
1
10

0
0
0
0
0
0
0
0
5

9
5
8
7
3
3
0
8
7

0
0
0
1
1
0
0
0
0

10

40

5

50

2

důtka TU

důtka ŘŠ

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

0
0
1
0
2
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

3

2

7

2

1

4.4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Povinnou školní docházku v naší škole ukončilo ve školním roce 2014 – 2015 celkem
26 žáků z 9. ročníku a 1 žák z 8. ročníku. Zájem o učební obory je v letošním roce malý,
většina žáků byla přijata na střední školy s maturitou a gymnázia. Ke studiu na víceleté
gymnázium se z 5. třídy hlásila 1 žákyně – nebyla přijata.
Z uvedeného přehledu je patrné, že 15 dětí bylo přijato na SŠ s maturitou, 5 na
gymnázium, zbývajících 6 na učební obory.
Rozmístění žáků 9. třídy
z toho přijatých na

Počet žáků
Celkem

Gymnázia

SŠ s maturitou

SOU

26

5

15

6

U

Jiné

8. ročník – 1 žák přijat na učební obor na OA, SOŠ a SOU Třeboň
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
v devátém ročníku
26
v nižším ročníku
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Lomnické listy, únor 2015
Informace k přijímacímu řízení na střední školy
Dne 13. ledna 2015 se konala informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku a zájemce o studium na
víceletých gymnáziích z 5. ročníku. Rodiče byli seznámeni s možností podání dvou přihlášek na
střední školy pro první kolo přijímacího řízení. Začátkem února předají žáci svá rozhodnutí s výběrem
středních škol do rukou výchovného poradce. Na základě údajů budou žákům vytištěny přihlášky.
V případě potřeby, dle požadavků středních škol, si žáci nechají přihlášku potvrdit u lékaře. Přihlášky
podávají zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2015. Termín
konání přijímacích zkoušek bude od 22. do 30. dubna 2015. Přesné údaje je nutné sledovat na
webových stránkách příslušné školy. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru
vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Ten bude vydán na základní škole nejpozději
15. března 2015 do rukou zákonného zástupce. Odevzdání zápisového lístku řediteli školy, který
rozhodl o přijetí ke vzdělávání, je nutné do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí. Tímto
oznámením je považováno i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit jen
jednou - to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na
základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne 30. července 2014 Pilotní ověřování
organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně
zadávaných jednotlivých testů. K tomuto pilotnímu ověřování se přihlásily některé střední školy.
Jejich seznam pro Jihočeský kraj naleznete na webových stránkách www.kraj-jihocesky.cz, v sekci
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odkud byly čerpány také tyto informace. Podrobnosti k
pilotnímu ověřování najdete na stránkách www.msmt.cz. Mgr. Petra Štěpánková,výchovný poradce

4.6. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis žáků do budoucí 1. třídy je velkou událostí v životě každého dítěte.
Předznamenává jeho vstup do školy a začátek osamostatňování a přípravy na život. Abychom
dětem přechod z mateřské školy do základní ulehčili, zpestřili a slavnostně je naladili pro
celoživotní studium, připravili jsme sadu setkání s dětmi a jejich rodiči v rámci projektu
Večerníčkova předškolička. Při všech setkáních doprovázely děti postavičky ze známých
Večerníčků (žáci 5. ročníku) a samozřejmě i Večerníčkovy čepice.
Počty zapsaných žáků
počet prvních
tříd

počet dětí u
zápisu

počet dětí
přijatých

počet dětí starších
6ti let

počet odkladů

1

30

25

3

4

FOTOGRAFIE – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
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5. PRACOVNÍCI ŠKOLY
5.1. POČET ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY (stav k 30. 6. 2015)
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
z toho učitelé na částečný úvazek
vychovatelky
ekonomka (částečný úvazek)
účetní (částečný úvazek)
uklizečky
učitelky
asistent pedagoga
uklizečka
domovník (částečný úvazek)
provozní zaměstnanec na výdej jídel
(částečný úvazek)
vedoucí ŠJ (částečný úvazek)
účetní ŠJ (částečný úvazek)
hlavní kuchařka
kuchařka
pomocná síla (částečný úvazek)
prodavačka (bufet)

Celkový počet zaměstnanců
Celkový přepočtený počet zaměstnanců

1
1
5
10
6
2
1
1
3
7
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
38
33,4

5.2. PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ (stav k 30. 6. 2015)
MŠ
ŠJ-výd.MŠ
ZŠ
ŠD
ŠJ
HČ
Celkem PO

Počet zaměstnanců celkem
Fyzický
Přepočtený
12
9,3
1
0,5
22
17,7
2
2,0
7
4,5
6
1,9
38
32,2

Počet pedagogů
fyzický
přepočtený
7
6,5
17
13,8
2
2,0
24
21,06

Počet ostatních zaměstnanců
fyzický
přepočtený
5
2,8
1
0,5
5
3,9
7
4,5
1
1,9
14
11,1

5.3. ZMĚNY V PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ
Odchody
Příchody

Pedagogové
4
5
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Asistent pedagoga
1

Ostatní
3
3
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Příchody
Mgr. Klára Jelínková, učitelka ZŠ, návrat po MD k 25. 8. 2014
Mgr. Šárka Petrásková, učitelka ZŠ, k 1. 9. 2014
Bc. Zuzana Šimánková, učitelka ZŠ, k 25. 8. 2014
Kateřina Dušáková, učitelka MŠ, k 1. 9. 2014
Mgr. Zuzana Svatková, učitelka MŠ, k 25. 8. 2014
Kristýna Božovská, asistent pedagoga MŠ, k 1. 9. 2014
Hana Lubinová, uklízečka ZŠ, k 1. 9. 2014
Alena Kličková, uklízečka MŠ, k 1. 9. 2014
Jitka Kropíková, uklízečka ŠJ, k 1. 9. 2014
Odchody
Mgr. Vlasta Filípková, učitelka ZŠ, ukončení dohodou k 30. 6. 2015
Mgr. Vladimíra Milisdörferová, učitelka ZŠ, odchod do starob. důchodu k 30. 6. 2015
Mgr. Petra Padrtová, učitelka ZŠ, ukončení dohodou k 31. 7. 2014
Jiřina Vacková, učitelka MŠ, odchod do starobního důchodu k 30. 4. 2015
Martin Němec, domovník MŠ, ukončení dohodou k 30. 6. 2015
Alena Kličková, uklízečka MŠ, ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou k 30. 6. 2015
Jitka Kropíková, uklízečka ŠJ, ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou k 30. 6. 2015

5.4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

příjmení
jméno
Jana
Mgr. MLNAŘÍKOVÁ
Mgr. FUCHSOVÁ
Renáta
Mgr. ŠTĚPÁNKOVÁ
Petra
Mgr. SCHREIBMEIEROVÁ Jitka
Hana
Mgr. MALECHOVÁ
Mgr. PETRŽELOVÁ
Vlasta
Mgr. ŽÁČKOVÁ
Pavla
Mgr. PADRTOVÁ
Petra
Mgr. LAHODNÁ
Šárka
Mgr. FRÍD
Veronika
Mgr. MILISDÖRFEROVÁ
Vladimíra
Mgr. FILÍPKOVÁ
Vlasta
Mgr. BALCAROVÁ
Jitka
Mgr. JELÍNKOVÁ
Klára
Mgr. MLNAŘÍK
Jan
Mgr. PETRÁSKOVÁ
Šárka
Mgr. PETRŽELA
Rudolf
Bc. ŠIMÁNKOVÁ
Zuzana
Věra
BÁRTŮ
Iveta
NOHAVOVÁ
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funkce
ředitelka školy
zást. ŘŠ, ŠVP
VP
EVVO
ŠPZ

ŠMP

ICT

aprobace
M – CH
ČJ – HV
CH – Př
1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
ČJ – VV
1. st., AJ
D – OV
ČJ – D
ZUŠ – klavír
ČJ – HV
M – TV
ČJ – NJ
F – TP
M – Inf

třídnictví

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

ŠAFÁŘOVÁ
BARTOŠOVÁ
BOŽOVSKÁ
DUŠÁKOVÁ
KLEČKOVÁ
NĚMCOVÁ
Mgr. SVATKOVÁ
VACKOVÁ

Vysvětlivky: VP
ICT
ŠVP
EVVO
ŠMP
ŠPZ
TŠ

Ilona
Vladislava
Kristýna
Kateřina
Helena
Jaroslava
Zuzana
Jiřina

vedoucí učitelka
asistent pedagoga

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

Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2014 (fyzické osoby):
61 let a
věk
21–30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let
více
učitelé ZŠ
2
6
2
5
2
učitelé MŠ
1
1
2
3
vychovatelé
2
asistenti pedagoga
1
pedagogové celkem
4
7
6
8
2
z toho ženy
3
1

OSTATNÍ

z toho
důchodci
1
1
1

PRACOVNÍCI

příjmení
NĚMCOVÁ
VÍTOVÁ
KUTHANOVÁ
LUBINOVÁ
ŠUSTOVÁ
NOSKOVÁ
KLIČKOVÁ
PRÁŠKOVÁ
SUKOVÁ
BÁRTOVÁ
MILABERSKÁ
ŘEHOŘOVÁ
KROPÍKOVÁ
ZVÁNOVCOVÁ
POTURNAYOVÁ
NĚMEC

jméno
Ivona
Zlata
Miroslava
Hana
Markéta
Marcela
Alena
Martina
Ivana
Jaroslava
Helena
Jitka
Jitka
Hana
Zdena
Martin
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funkce
ekonom školy
účetní
uklizečka ZŠ
uklizečka ZŠ
uklizečka ZŠ
uklizečka MŠ
uklizečka MŠ
vedoucí ŠJ
provozní ŠJ
vedoucí kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
uklizečka ŠJ
prodavačka
pomocná kuchařka
domovník – topič
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FOTOGRAFIE – ŽÁCI 5. TŘÍDY S PANÍ UČITELKOU MGR. P. PADRTOVOU

FOTOGRAFIE – ŽÁCI 8. TŘÍDY S PANÍ UČITELKOU MGR. V. MILISDÖRFEROVOU

FOTOGRAFIE – ŽÁCI 9. TŘÍDY S PANÍ UČITELKOU MGR. V. FILÍPKOVOU
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5.5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Učitelé patří mezi ty profese, kde je třeba se neustále vzdělávat. Proměňují se nároky,
učební obsahy, objevují se nové metody a principy. Práce pedagoga není jednotvárná už jen
proto, že pracuje s měnícím se kolektivem dětí. Předpokládá se, že je na to třeba být dobře
připraven. Tudíž je to i jedna z priorit vedení školy. Podporujeme jak individuální vzdělávání
v rámci rozšiřování aprobační specializace, seznamování s novými pedagogickopsychologickými trendy, tak i vzdělávání v širším dopadu související s běžnými životními
situacemi. Nejčastěji se jedná se o kurzy akreditované MŠMT ČR v programu Dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy se zaměřují na nové metody a přístupy v práci
se třídou, na tvorbu a praktické využití individuálního vzdělávacího plánu, na efektivní
spolupráci mezi učiteli nebo na nové nástroje, které pomohou v začleňování dětí se
znevýhodněním.
DVPP se ve škole organizuje na základě těchto principů:
 rovnost příležitostí a zákaz diskriminace – každý z pedagogických pracovníků má
stejnou možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou
zahrnuty v tomto plánu, při současném dodržení všech podmínek stanovených tímto
plánem;
 potřeby školy – základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího
vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v plánu DVPP;
 rozpočet školy – výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit a organizace
celého systému DVPP vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje;
 studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů a
podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP určující studijní zájmy
jednotlivých pedagogických pracovníků.
Průběžné vzdělávání je realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování,
obnovování, upevnění a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka. Nejčastější formou
v tomto školním roce bylo individuální vzdělávání s převahou témat jazykových a rozvoje
čtenářské gramotnosti. Mezi pravidelné kurzy patří preventivní programy. Učitelé získávají i
předávají vlastní zkušenosti, jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí,
povah, způsobů přemýšlení Jak učit děti, aby učení bylo prospěšné všem dětem ve třídě. Jak
naplánovat a zorganizovat výuku, aby pracovaly všechny děti.
Mezi vzdělávací aktivity, jimiž si pedagogický pracovník zvyšuje odbornou
kvalifikaci, patří také studium vedoucí k získání a rozšíření kvalifikace – paní Mgr. Veronika
Fríd dokončila rozšiřující dvouleté studium anglického jazyka. Vedle své původní aprobace
pro I. stupeň získala pedagogickou způsobilost k výuce angličtiny na 2. stupni.
Finančně méně náročnou formou je školení celého pedagogického sboru.
V přípravném týdnu mezi nás zavítala Mgr. Michaela Veselá s tématem Prevence ve škole –
Co dělat, když…. V průběhu celého roku probíhalo školení v rámci grantu Moderní
technologie ve výuce přináší užitek a radost, které přispělo k zopakování a prohloubení
znalostí při využívání ICT techniky. Koncem října v rámci jazykového a geografického
vzdělávání navštívil učitelský sbor Vídeň. Teoretické reálie přenesli v praktické poznávání
této metropole. Vídeň jsme poznávali od nejstarší historie po současnou moderní architekturu.
Někteří učitelé se zúčastňují celoročních kurzů.
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Společná školení pedagogického sboru
Prevence ve škole – co dělat, když…
Vzdělávací exkurze Vídeň

25. 08. 2014
30. 10. 2014

Mgr. M. Veselá

Semináře realizované v rámci projektu Moderní technologie ve výuce přináší
radost a užitek

Celý
pedagogický sbor

Učitelé I. stupně
J. Mlnaříková
J. Mlnaříková
J. Mlnaříková
R. Fuchsová
P. Padrtová
V. Petrželová
R. Fuchsová
V. Fríd
Š. Petrásková

Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky
Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
Revoluční nástroje pro tvorbu DUMů a efektivní příprava na výuku
s LAT
Autorský zákon - prezenční školení
Autorský zákon - e-learning
Metodika okamžitého hodnocení s pomocí SMART Response
Metodika sběru informací pomocí Extreme Collaboration
Úvod do metodiky práce s žákovskými zařízeními - digitální třídou
Didaktické nástroje pro digitální třídu
Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce
Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Zákon o veřejných zakázkách
Zavádění moderních technoilogií do školy
Cloudové nástroje
Od tištěné učebnice k i -učebnici
Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktrivní
výuku s ICT
Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky
Moderní nástroje a inovativní postupy při výuce cizích jazyků

Individuální DVPP

R. Fuchsová

Š. Lahodná

Každá vyučovací hodina může být efektivní
Rodiče nečekaní spojenci školy
Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi
Čtenářská gramotnost v environmentální výchově
Roadshow pro školy-Vzděláváme pro budoucnost
Technika má zelenou-práce s voskem (1.)
Technika má zelenou-práce s voskem (2.)
Technika má zelenou-práce se dřevem
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V. Milisdörferová
J. Mlnařík
J. Mlnaříková
J. Schreibmeierová
P. Štěpánková
V. Bartošová
I. Šafářová
Z. Svatková
M. Prášková
J. Bártová
Z. Vítová

Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost
Moderní směry ve výuce TV a metodika TV se zaměřením na BOZ
Sporty a pobyt v přírodě
Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2014 - 1. 1. 2015
Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
Jak učit environmentální výchovu atraktivně pro dnešní žáky
Individuální výchovný program- smlouvy se školou
Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů
vzdělávání s maturitní zkouškou
Hudební dílna
Radomír – elektronický vzdělávací kurz
Hudební výlet do ZOO
Dietní stravování a alergeny
Hygienické minimum
Dietní stravování a alergeny
Hygienické minimum
Praktické uplatňování DPH v r. 2014, 2015 u škol a šk. zařízení

FOTOGRAFIE – DVPP PRO CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR
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6. PROJEKTY

ŠKOLY

V posledních letech škola realizuje projekty financované z prostředků EU. Přehled projektů
realizovaných či udržovaných ve školním roce 2014 – 15:
Název projektu

Registrační číslo

Finanční
podpora

Doba
realizace

Škola pro život

CZ.1.07/1.1.10/01.0081

3 800 000 2009 - 2011

Škola 21. století

CZ.1.07/1.3.06/03.0028

1 619 927 2011 - 2012

Škola pro život v 21. století

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

2 110 291 2013 - 2014

Zdravý životní styl na kolečkách

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

277 088 2014 - 2015

ICT technologie ve výuce přináší
CZ.1.07/1.1.00/44.0007
radost a užitek

565 840 2014 - 2015

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

6.2. PROJEKT ŠKOLA 21. STOLETÍ
Projekt byl úspěšný v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
oblast podpory 7.1 počáteční vzdělávání. Realizován byl od března 2011 do června 2012 a ve
výši 1 619 927,60 Kč spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Z finančních prostředků
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byly zakoupeny notebooky pro všechny pedagogické pracovníky. Na nich pak učitelé
vytvářeli výukové jednotky. Ty jsou uloženy na webu projektu www.21.lomnicenl.net a jsou
tak k dispozici nejen učitelům z různých škol, ale i jejich žákům.
Cílem projektu bylo zvyšovat odbornost učitelů v oblasti ICT, naplňovat vizi moderní
školy s vysokou kvalitou pedagogického sboru i vybavení, respektovat individualitu dítěte a
zároveň ho pozitivně motivovat ke vzdělání.
Vytyčené cíle projektu byly splněny - učitelé využívali zakoupené notebooky při přípravě na
vyučování i během samotné výuky. Odborné kompetence učitelů významně obohatily výuku
z hlediska atraktivnosti i smysluplnosti. Stránky projektu i školní úložiště bylo využíváno
učiteli i žáky.
Během třetího roku udržitelnosti projektu se neobjevily žádné potíže. Drobnosti
technického rázu při využívání ICT techniky byly řešeny neprodleně za pomoci "konzultantů"
či ICT koordinátora. Během roku pouze jednou bylo využito odborné firmy pro odstranění
závady na notebooku. Na opravu se nevztahovala záruka a byla hrazena z provozních
prostředků školy.
FOTOGRAFIE – PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU S NOTEBOOKY

6.3. ŠKOLA PRO ŽIVOT V 21. STOLETÍ
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ za účelem posílení
konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace vybavení školy a zavádění nových metod
do výuky. Specifickými cíli projektu je rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit školy tak,
abychom:
- vzbudili u žáků chuť ke čtení, tu pak dál udržovali a podporovali
- zlepšili znalosti žáků v cizím jazyce, rozšíříme týdenní dotaci jazyků a předměty
volitelné, nejmenší žáky budeme motivovat v zájmovém kroužku
- zvýšili využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech, vytvořili výukové
materiály zapojující do výuky ICT s důrazem na mezipředmětové vazby a regionální
souvislosti
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-

zvýšili finanční gramotnost žáků a podnikatelské znalosti pro úspěch jednotlivce v
osobním i profesionálním životě
- motivovali žáky k zájmu o přírodní vědy a formovat postoje žáků ke svému regionu a k
přírodnímu prostředí prostřednictvím realizace průřezového tématu EVVO.
Projekt jsme zahájili 2. 9. 2013 a ukončen byl 31. 12. 2014. Díky finanční podpoře z EU
jsme v rámci pěti klíčových aktivit realizovali pro žáky ZŠ besedy se spisovateli, semináře či
pobytové programy EVVO, výuku kroužků a volitelných předmětů, exkurze do bank,
návštěvy partnerské rakouské školy. Zároveň jsme vybavili učebnu informatiky na I. stupni
novými počítači a dvě třídy interaktivními tabulemi. Pro žáky II. stupně jsme zřídili dvě
informační hnízda (3 počítače s internetem, tiskárna), která mohou využívat během i mimo
vyučování.
Lomnické listy, prosinec 2014
Literární besedy v naší škole
Součástí realizovaného projektu Škola pro život v 21. století je i rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků.
Školní mládež stále více preferuje technické vymoženosti naší doby a tak knihy jako takové ustupují
do pozadí jejich zájmu. Je proto velmi důležité využívat všechny možnosti pro opětovné získání
pozitivního přístupu k četbě. …. Ve spolupráci s městskou knihovnou realizujeme besedy s autory
knih a tím se snažíme motivovat Velmi zajímavé besedy proběhly v naší škole v úterý 18. listopadu.
Menší děti z 1., 2. a 3. třídy měly besedu s ilustrátorkou dětských knížek, paní Petrou Jelenovou,
která ilustrovala například knížku Za humny je drak, kterou napsala její maminka Markéta Zinnerová
nebo knížku Drak Drango svého manžela. Děti se dozvěděly, jak se kniha píše, ilustruje, tiskne a
váže, jak vzniká knižní ilustrace. Paní ilustrátorka ukazovala originály svých ilustrací, názorně
ukazovala vznik ilustrace, hrála s dětmi slovní hry, děti hádaly odpovědi na veršované hádanky a
odměnou jim byly krásné malované odpovědi. Beseda byla příjemná a také zásluhou dětí velmi
činorodá.
Druhá beseda pro starší děti ze čtvrté až deváté třídy byla s panem Zdeňkem Ležákem, spisovatelem
a v současné době šéfredaktorem časopisu ABC. Děti se dozvěděly, jak se dělá časopis, o historii
časopisu ABC a další informace jako odpovědi na své otázky. Dárkem pro každého žáka byl časopis
ABC. Těšíme se na další besedu, tentokrát se spisovatelem a básníkem panem Michalem Černíkem.
Hana Malechová

FOTOGRAFIE – BESEDY SE SPISOVATELI
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FOTOGRAFIE – EXKURZE VÍDEŇ

Výroční zpráva školy 2014 - 2015

53

Lomnické listy, listopad 2014
Řeka Lužnice
Environmentální výchova v praxi, tak by se dal nazvat pobytový kurz na řece Lužnici.
Zúčastnili se ho žáci 2. stupně, finančně byl podpořen z prostředků EU.

FOTOGRAFIE – PROGRAM EVVO ŘEKA LUŽNICE

Lomnické listy, říjen 2014
Houby
Naučně zábavnou přednášku na téma houby připravil pro žáky naší školy dne 19. 9. 2014 mykolog
pan Jaroslav Malý. Žáci se seznámili s významem hub v přírodě, jejich dělením do skupin a znaky
jedlých, nejedlých a jedovatých druhů. Přednáška byla doplněna krásnými fotografiemi na interaktivní
tabuli a praktickou ukázkou několika zástupců hub, na kterých si žáci mohli vyzkoušet určování. Velmi
vhodně přizpůsobený program věku žáků byl zpestřen i soutěžemi, za které výherci dostali drobné
odměny. Rozloučili jsme se pravidly chování v přírodě a nabídkou fotografické soutěže s hodnotnými i
praktickými cenami.
Mgr. Petra Štěpánková
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FOTOGRAFIE – PŘEDNÁŠKA HOUBY

Lomnické listy, listopad 2014
Pobytový kurz EVVO 5. ročníku
V rámci projektu OPVK s názvem Škola pro život v 21. století jeli žáci 5. Ročníku 16. a 17. října na
pobytový kurz EVVO do Nových Hradů. Čekal je celodenní výšlap na Kraví horu a procházka
Terčiným údolím s programem vedeným panem Smržem z centra ekologické a globální výchovy
Cassiopeia. Druhý den si prohlédli exteriéry i interiéry státního hradu Nové Hrady. Dětem se výlet moc
líbil a samy vás seznámí s tím, jak probíhal.
tř. uč. Petra Padrtová
Nové Hrady – František Maršálek
Ráno jsme se sešli před školu a jeli mikrobusem do Nových hradů. Tam jsme se ubytovali a
začala Cassiopeia. S panem učitelem jsme zajeli do Hojné Vody a zvonili jsme na starý zvon. Potom
začalo vystupování na Kraví horu. Cestou jsme viděli hodně kamenů. Učitel nás pak vzal do listnatého
lesíka, kde byla první zastávka. Dostali jsme záložky, na nich byly kousky básničky a museli jsme je
rozluštit. Nakonec to zvládli všichni. A vyrazili jsme skoro kolmo nahoru, až jsme narazili na kamennou
hlavu Napoleona. Byla strašně velká a široká. Když jsme si ji prohlédli, neušli jsme ani čtvrt kilometru
a už jsme viděli rozhlednu. Vylezli jsme na ni a byli jsme asi 1 kilometr nad hladinou moře.
Zpět jsme nešli tou samou cestou, ale po úpatí hory. Trošku níž v lese nám dal pan učitel
rámečky a my hledali nejhezčí obrázek. Pan učitel ho pak vyfotil. Kolem kostela v Dobré Vodě a přes
louku jsme došli do Terčina údolí k tvrzi Cuknštejn. Odtud jsme šli k vodopádu. Vodopád je přes 10
metrů vysoký a my jsme lezli až k němu. Byl to senza výlet a my ho zakončili tím, že jsme šli
vyprovodit pana učitele z Cassiopeii na autobus. Výlet se mi moc líbil a i počasí nám přálo.
Nové Hrady – Klára Egertová
Ráno jsme se sešli a šli jsme na náměstí. Tam byl malý autobus. Všichni jsme byli překvapeni.
Autobus nás dovezl do penzionu, dali jsme si věci do jídelny, vzali si malé batůžky a autobus nás
dovezl do Hojné Vody. Zazvonili jsme si na velký zvon a šli jsme do lesa. Lezli jsme po skalách a
kamenech. Přestávku jsme si udělali u takového zajímavého stromu. Také tam byl strom, který vrzal.
Po svačině jsme skládali básničku a hledali stromy z fotografií. Cestou na Kraví horu jsme prolézali
skalami a to bylo vážně úžasné. Na Kraví hoře jsme vylezli na rozhlednu, která byla vysoká přibližně
40 metrů. Poté jsme sešli na tvrz Cuknštejn. Tam jsme si sedli a četli si pověst o Anežce a ohnivém
psovi. V Terčině údolí byl vodopád a my mohli jít až k němu.
Potom jsme šli do penzionu, navečeřeli se a šli na pokoje. Tam jsme si to užili. Slavili jsme
narozeniny kamarádky. Ráno jsme vstali v sedm hodin, nasnídali jsme se a šli na hrad Nové Hrady.
Tam se nám také moc líbilo, prošli jsme všemi pokoji a paní průvodkyně nám o tom všechno řekla. Na
takovémhle výletě jsem nikdy nebyla. Hrozně se mi tam líbilo. Úžasné!
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FOTOGRAFIE – POBYTOVÝ PROGRAM NOVÉ HRADY

Lomnické listy, říjen 2014
Exkurze žáků ZŠ v ČNB
Naší škole se podařilo získat poměrně exkluzivně možnost navštívit Českou národní banku v Praze.
Ne že by to bylo nemožné, ale pro školní skupiny jsou termíny obsazené na měsíce dopředu. Jsme
rádi, že nám bylo umožněno tuto exkurzi uskutečnit, pro žáky byla rozhodně přínosem a zpestřením
učiva v rámci povinně volitelného předmětu Finance a podnikání v 9. ročníku. Volitelný předmět i
odborné exkurze realizujeme v rámci projektu Škola pro život v 21. století, jsou financované
z prostředků EU.
Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. 9. 2014, kdy jsme v brzkých ranních hodinách opustili Lomnici nad
Lužnicí a vydali se směr Praha – ČNB. Už příchod do banky byl poměrně napínavý, žáci procházeli
bezpečnostním detektorem a při té příležitosti odhalovali ve svých zavazadlech nejrůznější možné i
nemožné věci. Poté se nás ujala průvodkyně, která nás uvedla do promítacího sálu, ve kterém žáci
zhlédli poměrně vtipný animovaný film o historii ČNB a poté i komentovaný výklad zaměřený
především na současnou funkci a úlohu ČNB. Poslouchali velice pozorně, jistě proto, že byli dobře
namotivováni – odměnou za závěrečné dobře zodpovězené otázky budou peníze!!! Tak kdo by se
nesnažil…
Následovala prohlídka expozice věnované penězům. Žáci měli možnost prohlédnout si historii peněz a
vývoj mincí na našem území, ověřit si pravost svých bankovek, pokusit se rozpoznat falzifikát od
originální bankovky dle ochranných prvků a hlavně si každý mohl potěžkat pravou zlatou cihlu
v hodnotě cca 11mil. Kč a vážící 12kg, a to pouze jednou rukou!
Závěrečné kontrolní otázky správně odpověděla jedna žákyně, které se tímto podařilo vyhrát 150 000
Kč, a jeden žák, který vyhrál 80 000 Kč. Ovšem v podobě znehodnocených bankovek slisovaných do
pidiválečků… Ale jistě zůstane hezký suvenýr na památku.
Více takových vydařených exkurzí nám všem přeje
Mgr. Šárka Lahodná
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FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

FOTOGRAFIE – DRAVCI

Lomnické listy, říjen 2014
Výukový program Dravci
Realizace projektu Škola pro život v 21. století umožnila dětem z lomnické školy zhlédnout
další z řady environmentálně zaměřených výukových programů - Dravci. Samotné akci předcházela
tematicky laděná výstava v městské knihovně pod názvem Příroda za humny, která představila práce
našich žáků, ve kterých výtvarně ztvárnili floru a faunu našeho regionu. I když práce dětí byly velmi
vydařené, vidět dravce naživo bylo o moc poutavější. Společnost Zayferus, zabývající se ochranou a
cvičením dravých ptáků, přivezla do Lomnice více než 40 druhů dravců. Jmenujme například supa
krahujového, supa kapucína či orla skalního. Zajímavým zpestřením přehlídky byly ukázky lovu,
krmení a možnost vyzkoušet si vypouštění dravců osobně. Zábava, adrenalin i nabytí nových
vědomostí to vše bylo možné nalézt v tomto bezesporu zajímavém programu. Budeme se těšit zase
někdy příště.
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6.4. MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE PŘINÁŠÍ RADOST A UŽITEK
Ve školním roce 2014 – 15 se naše škola jako jedna ze 48 základních a středních škol
Jihočeského kraje zapojila jako partner do projektu Moderní technologie ve výuce přináší
radost a užitek. Předkladatelem projektu byla společnot AV MEDIA a. s. Projekt byl zaměřen
na zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků základních a středních škol
v oblasti využívání ICT ve vyučovacím procesu. Celkový rozpočet projektu byl přes 40
milionů, naše škola získala příspěvek ve výši 565 840 Kč. Sam otná realizace kurzů probíhala
zpravidla přío ve škole, což přineslo značné časové úspory učitelů. Součástí projektu byla i
technická podpora – učitelé získali notebooky vybavené nejmodernějším SW.
FOTOGRAFIE – SEMINÁŘ ICT

6.5. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL NA KOLEČKÁCH
Naše škola se stala jední z 20 partnerů projektu, jehož nositelem je Novohradská
společnost. Jeho hlavním cílem bylo cíleně působit na žáky v oblasti zdravého životního
stylu. Pro zájemce fungoval v odpoledních hodinách kurz inline bruslení. Škola získala
vybavení pro tuto moderní a atraktivní pohybovou aktivitu – brusle a chrániče. Byly
uspořádány semináře pro žáky i pedagogy se zaměřením na zdravý životní styl a zdravou
výživu. Výše příspěvku pro naši školu byla 277 088 Kč.
FOTOGRAFIE – KROUŽEK INLINE
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7. DALŠÍ AKTIVITY

ŠKOLY

7.1. VEČERNÍČKOVA PŘEDŠKOLIČKA
Již několik let připravují učitelky 1. stupně společně se žáky 5. třídy pro předškoláky
Večerníčkovu předškoličku. Nebylo tomu jinak ani letos. Cílem této akce, která má několik
částí, je, aby předškoláci – budoucí prvňáci – přicházeli do školy beze strachu, aby se
seznámili s prostředím a s novou paní učitelkou. Zaměřujeme se však také na rodiče a
v průběhu 3 setkání jim poskytujeme dostatek námětů pro práci s jejich dětmi.
Celý projekt začíná předvánoční předškoličkou a pokračuje zápisem do 1. třídy. Poté
následuje jarní setkání s Večerníčkem a vrcholí dnem Slabikáře, kde předškoláci sledují svoje
starší kamarády, jak zvládli čtenářskou dovednost. Na závěr je už čeká pouze slavnostní
rozloučení s mateřskou školkou.
Poděkování patří nejen učitelkám I. stupně, které předškoličky připravují, ale také
žákům 5. třídy, kteří je trpělivě při plnění úkolů provází.
Letošní setkávání předškoláků se školou mělo tyto části:
 Večerníčkova předškolička – děti si zasoutěžily s dopomocí večerníčkových postav, do
kterých se na chvíli převtělili žáci 5. Třídy, rodiče získali informace k zápisu do 1. třídy.
 S Večerníčkem do školy – zápis do 1. třídy
 Den slabikáře – předškoláci se přišli podívat, jak byli žáci první třídy pasováni na čtenáře
 Rozloučení s předškoláky – proběhlo v mateřské škole
Lomnické listy, leden 2015
Večerníčkova předškolička
10. prosince 2014 se uskutečnila na ZŠ v Lomnici nad Lužnicí Večerníčkova předškolička.
Žáci 5. třídy se převlékli za pohádkové postavičky a připravili si pro budoucí prvňáčky několik lehkých
úkolů spojených s počítáním, kreslením, psaním a sportovním soutěžením. Děti si tak mohly
vyzkoušet samostatnou práci ve škole (pro ně v cizím prostředí) za dopomoci pohádkových
postaviček. Všem dětem se soutěžení líbilo a „první hodinku ve škole“ si užily. Po splnění všech úkolů
si odnesly domů malé dárečky.
Ráda bych poděkovala všem žákům 5. třídy, kteří se do příprav a průběhu předškoličky
aktivně zapojili.
Mgr. Petra Padrtová

FOTOGRAFIE – VEČERNÍČKOVA PŘEDŠKOLIČKA
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FOTOGRAFIE – VEČERNÍČKOVA PŘEDŠKOLIČKA

7.2. SLAVNOST SLABIKÁŘE
Dne 2. června 2015 proběhlo v prostorách lomnické základní školy slavnostní
zakončení čtenářského roku nejmladších školáčků s názvem Slavnost slabikáře. Žáci první
třídy si se svojí třídní učitelkou Mgr. Jitkou Schreibmeierovou připravili vystoupení, na
kterém mohli ukázat, co se během svého prvního roku ve škole naučili. Program zhlédli nejen
rodiče, ale i budoucí prvňáčci z mateřské školy. Pásmo básniček, písniček a dramatizací
s názvem Se zvířátky do pohádky bylo slavnostní tečkou za jejich celoroční prací. Důstojnost
celé akce byla umocněna získáním rytířského titulu Čtenář lomnický. Děti byly obdarovány
slavnostní šerpou, pamětním listem, zajímavou knihou i malým dárkem, který pro děti
vyrobila jedna z maminek.
FOTOGRAFIE – SLAVNOST SLABIKÁŘE
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7.3. KULTURNÍ AKCE
Kulturní a společenské akce jsou nedílnou součástí naší výchovně vzdělávací práce.
Snažíme se dětem zprostředkovávat akce, jimiž bychom zvýšili jejich kulturní a estetický
rozhled. V tomto školním roce jsme opět využili spolupráce s městskou knihovnou a
absolvovali zajímavé literární besedy pod vedením p. Marcely Božovské. Žáci prvního stupně
se dozvěděli mnoho nového z oblasti literárních žánrů a měli možnost se seznámit jak
s klasikou, tak s novinkami z oblasti dětské literatury. Velkou radost jim také udělala návštěva
třeboňského kina, kde zhlédli Svěrákovu pohádku Tři bratři. Žáci druhého stupně vyjeli za
divadelním představením do rakouského Bad Grosspertholzu. Zde viděli zajímavé divadelní
představení vídeňského souboru.
Předvánoční čas byl opět ve znamení vystoupení pěveckého sboru Zvoneček pod
vedením Jitky Balcarové. Jsme rádi, že do sboru nastoupilo mnoho našich prvňáčků.
V měsíci únoru jsme tradičně uspořádali školní kolo recitační soutěže. Tentokrát
porota se vítězem okresního kola v Jindřichově Hradci stal žák 3. ročníku naší školy Karel
Randl, který postoupil do krajského kola.
FOTOGRAFIE – VÍDEŇSKÉ ANGLICKÉ DIVADLO V PARTNARSKÉ ŠKOLE

7.4. ROČNÍKOVÉ AKCE A EXKURZE
V tomto školním roce opět probíhaly na naší škole ročníkové akce. V průběhu akcí
žáci poznávají určitou část našeho kraje, ve vyšších ročnících celé České republiky. Před akcí
samou se žáci podílejí na plánování, přípravě tras, během akce pořizují fotodokumentaci, po
akci zpracovávají získané poznatky, hodnotí vše, co viděli a co prožili. Snaží se o zdůraznění
důležitých a podstatných věcí.
1. ročník
– Lomnice nad Lužnicí – zajímavosti a přírodní krásy našeho města
2. ročník
– Okolí Lomnice nad Lužnicí – výlov Ponědražského rybníku – živočichové a
rostliny v těsné blízkosti vody, ekologické hospodářství
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3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

– ChKO Třeboňsko – procházka Třeboní, Stezka zdraví, Schwarzenberská
hrobka, rybník Svět
– Jindřichohradecko – archiv a zámek v Třeboni, Rožmberkové, historie
Třeboně
– Jindřichohradecko – archiv a zámek Třeboň, Schwarzenberkové, historie
Třeboně
– Zážitkový kurz – Chlum u Třeboně – přírodní krásy příhraniční oblasti,
turistické trasy
– Praha – historie a současnost – výstava v Národním muzeu a prohlídka
Národního divadla
– Cyklistický kurz – okolí Suchdola nad Lužnicí – přírodní krásy příhraniční
oblasti
– Poznávání regionu – cyklo-turistický kurz – příroda, historie, současnost
(Třeboňsko)

Lomnické listy, listopad 2014
Výlov Ponědražského rybníka a putování po Lomnicku (ročníková akce druhé třídy)
Jaká je naše největší ryba? Rostou ryby po celý život? Co má na starosti porybný? Odpovědi
na tyto i další otázky se žáci druhé třídy dozvěděli při pozorování práce rybářů při výlovu
Ponědražského rybníka. Povídali si o tom, jak mají rybáři při výlovu rozdělenou práci, jak se třídí ryby
a kam se odváží. A co teprve když pan Pavel Strouha zalovil ve vaničkách a ukazoval nám různé
druhy ryb - mohutného sumce, obrovského kapra a amura, mrštnou štiku či stříbřitého karase. Počasí
nám přálo, děti pozorovaly podzimní přírodu, hledaly houby, poznávaly rostliny, stromy a plody,
obdivovaly mohutné duby na hrázi a spousty vodních ptáků. Prošli jsme si vesnici Frahelž, děti se
podívaly na domácí zvířata na pastvě a zbyl čas i na závody v běhu na hrázi rybníka. Při návratu děti
přemýšlely, zda si na Štědrý den pochutnáme na kaprovi třeba právě z Ponědražského rybníka.
Za žáky druhé třídy zapsala Hana Malechová

FOTOGRAFIE – ROČNÍKOVÉ AKCE
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Lomnické listy, červenec 2015
NAUČNÁ STEZKA ZDRAVÍ – HRADEČEK
Na naší škole probíhá dlouhodobě systém ročníkových akcí. Každý ročník má stanovenou oblast, ale
konkrétní výběr míst, plán a průběh akce je v režii třídního učitele a samotných žáků. Třeťáci jsou už
zkušenějšími cestovateli a tak se letos rozhodli vydat za poznáváním krás CHKO Třeboňska. V úterý
2. 6. se rozjeli třeťáci do města Třeboně, prošli zámeckým parkem a po hrázi rybníka Svět doputovali
k Schwarzenberské hrobce. Skvělé zážitky jim pak připravila naučná stezka zdraví Hrádeček. Stezka
není klasická naučná stezka, pouze kratší okruh situovaný do těsné blízkosti Třeboně. Její zaměření
je zdravotně tělovýchovné a částečně i poznávací. Žáci zde pozorovali různé druhy stromů a své
dosavadní znalosti si doplnili o nové informace z naučných panelů. Také si důkladně protáhli tělo na
cvičebně herních prvcích z akátového dřeva. Po smysluplně stráveném dopoledni jsme se příjemně
unavení, ale plní nových dojmů, vrátili vlakem domů.
V. Petrželová

Lomnické listy, červenec 2015
16. 6. 2015 navštívili žáci 4. a 5. ročníku v rámci ročníkové akce zámek v Třeboni. Čtvrťáci si s paní
průvodkyní prošli trasu A – ROŽMBERSKÉ RENESANČNÍ INTERIÉRY, na páťáky čekala trasa B –
SOUKROMÁ SCHWARZENBERSKÁ APARTMÁ. Poté si obě třídy prohlédly Státní oblastní archiv
v Třeboni, kde nejprve prošly místnosti a chodby, ve kterých jsou staré knihy a tiskopisy uložené a
následně navštívily dílnu, kde se knihy opravují – renovují. Žáci měli možnost sáhnout si na pergamen
a kůži, prohlédnout si různé lisovací stroje a zeptat se na to, co je zajímá. Všichni pracovníci na
zámku i v archivu byli velice vstřícní a dětem se snažili vše představit a vysvětlit. Děti tak měly
možnost nahlédnout i tam, kde se vůbec neprovádí a kam se obyčejný návštěvník Třeboně
nedostane.
tř. uč. Petra Padrtová

FOTOGRAFIE – ROČNÍKOVÉ AKCE
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Lomnické listy, červenec 2015
Cykloturistický kurz 8. ročníku
Ve dnech 2. – 5. 6. 2015 se žáci 8. ročníku vydali na cyklistický kurz do kempu Paris v Suchdole nad
Lužnicí. Přejezd od školy jsme bez potíží zvládli po vedlejších komunikacích na kole. Obědvali jsme
v restauraci U Pilaře. Po obědě jsme pokračovali do kempu, kde jsme využili bohatého sportovního
zázemí až do večeře. Druhý den jsme zvládli na kolech trasu 25 km kolem řeky Dračice a pískoven,
kde jsme se vykoupali. Odpoledne a podvečer jsem završili badmintonovým turnajem dvojic. Třetí den
jsme absolvovali cyklotrasu s cílem na hřišti v obci Klikov, kde na nás čekala výuka lukostřelby, golfu a
jiných her. Odpoledne jsme čerpali nové síly v kempu. Čtvrtý den jsme měli nejnáročnější. Čekalo nás
sjíždění řeky Lužnice a pak cesta na kolech domů. Ráno v 9 h jsme sedli na lodě v Suchdole nad
Lužnicí a dojeli jsme do Majdaleny, kam nám převezli kola. Odtud jsme se přepravili do Lomnice, kde
jsme kurz zdárně ukončili kolem 17 hodiny.
Kurz se vydařil a všichni jsme si ho pořádně užili.
žáci 8. ročníku

FOTOGRAFIE – ROČNÍKOVÉ AKCE
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Lomnické listy, červenec 2015
Ročníková akce 9. třídy
V úterý 9. června jsme se vydali na čtyři dny do kempu Třeboňský ráj. Počasí nám příliš nepřálo,
promokli jsme až na kůži. Ale naše nadšení, že jsme pár dnů mimo školu i mimo domov, se rozhodně
nezmenšilo.
Hned první den jsme absolvovali prohlídku zámku a jízdu třeboňským vláčkem.
Druhý den jsme zažili veliké vzrušení. Při jízdě lodí po Světě začala loď hořet. Ze zádi se valil hustý
kouř a za chvíli jsme již slyšeli houkat hasičská auta, policii a sanitky. Postupně nás z doutnající lodi
na malých motorových člunech odváželi na břeh. Byl to nevšední zážitek, ale nikdo z nás se nebál.
Celé to bylo jenom cvičení.
Ve čtvrtek jsme si prohlédli třeboňský archiv. Viděli jsme listiny staré několik stovek let a měli jsme
možnost nahlédnout do matričních knih své obce
Ovšem nejvíce se nám líbily sportovní hry, které jsme hráli na kempu.
Dokonce jsme sehráli i dva meziměstské fotbalové zápasy – se žáky ZŠ ze Soběslavi a z Tábora.
Je nám líto, že tento výlet byl poslední. Za pár dní se rozejdeme. Ale každý z nás bude určitě velmi
rád vzpomínat.
Žáci deváté třídy

FOTOGRAFIE – ROČNÍKOVÉ AKCE
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7.5. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Stranou naší pozornosti nezůstala ani péče o žáky nadané, talentové a hlavně aktivní.
V průběhu školního roku se žáci naší školy zapojili do sportovních i vědomostních soutěží a
olympiád. V okresním kole jsme reprezentovali školu v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek, v
recitační soutěži a Olympiádě biologické, z českého jazyka či matematické. V mnohých byla
oceněna jen účast, ale jsou i takové, v nichž se dosáhlo velmi kvalitních výsledků. Za ocenění
stojí již samotný fakt, že se zúčastnění přihlašují dobrovolně. Mají tak možnost podle typu
soutěže porovnat své síly v daném standardu. Výborné výsledky jsou motivací nejen pro příští
účast, ale i pro samotnou další školní práci. Poděkování patří i vyučujícím, kteří je mimo
rámec svých pracovních povinností připravovali. Výčet jednotlivých výsledků uvádí
následující tabulka.
okresní kola
soutěžící
ročník
umístění
T.
Vacková
9.
účastník
Olympiáda ČJ
P. Štěpánková
6.
účastník
Olympiáda AJ
H. Rozporková
9.
účastník
H. Rozporková
9.
účastník
Olympiáda NJ
V. Božovský
9.
účastník
Dějepisná olympiáda
V. Božovský
9.
2. – 3.
Matematická olympiáda
T. Vačkář
8.
9.
A. Kabelová
4.
účastník
M. Štěpánek
2.
účastník
Recitační soutěž
K. Randl
3.
1.
J. Ködel
4.
účastník
K. Egertová
5.
účastník
K. Marsová
6.
účastník
Z. Šklebená
6.
účastník
Odznak všestrannosti
A. Šustová
7.
účastník
olympijských vítězů
M. Bicek
5.
účastník
A. Malecha
5.
účastník
M. Prášek
5.
4.
J. Kotrba
6.
účastník
K. Kotrbová
8.
14.
Biologická olympiáda
P. Benedová
9.
17.
Řezáčová K., Ködel J.
5.
3.
Dopravní soutěž
Vondrášková N., Prášek P.
N. Vondrášková
4.
bronzové pásmo
P. Benedová
9.
bronzové pásmo
Jihočeský zvonek
H. Rozporková
9.
bronzové pásmo
T. Randlová
9.
6.
Chemická olympiáda
V. Božovský
9.
7.
J. Hniličková
8.
3.
K. Hniličková
8.
1.
Biologická olympiáda R.
Kurky
R. Liška
8.
6.
K. Kotrbová
8.
5.
J. Marsa
8.
účastník
Rybářská olympiáda
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Lomnické listy, červen 2015
Dopravní soutěž
Čtveřice žáků naší školy ve složení Karolína Řezáčová, Nela Vondrášková, Pavel Prášek a
Jakub Kodel se ve čtvrtek zúčastnila Oblastního kola dopravní soutěže v Třeboni. Vyhlašovatelem
této soutěže je Besip ve spolupráci s městem, dopravní policií, oblastním spolkem Českého
červeného kříže a městskou policií. Cílem soutěže je získání znalostí a dovedností, které jsou potřeba
v běžném silničním provozu a které přispívají ke snížení dopravní nehodovosti dětí.
Žáci soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách. V písemných testech z dopravní problematiky,
jízdě po dopravním hřišti, jízdě zručnosti, zásadách poskytnutí první pomoci a mimo soutěž se také
hodnotila práce s mapou. V každé disciplíně je potřeba dostat co nejméně trestných bodů. Našim
dětem se to ve velké konkurenci ostatních škol povedlo a umístnili se na krásném třetím místě. Díky
tomuto umístění zároveň postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční 26. května ve
Studené. Tak jim všichni držme palce, ať si úspěch opět zopakují.
V. Bártů

FOTOGRAFIE – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ TŘEBOŇ

Lomnické listy, duben 2015
OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Dne 10. 3. 2015 se zúčastnili čtyři žáci I. stupně naší školy okresního kola recitační soutěže v DDM
v Jindřichově Hradci. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžil žák II. třídy Martin
Štěpánek s básní Miloše Kratochvíla DRAK a Karel Randl ze III.třídy s básní TLUMOČNICE MICI také
od Miloše Kratochvíla. Ve druhé kategorii předvedli své recitační umění žáci IV. třídy, Markéta
Kabelová s básní STRUČNÁ ÚVAHA O HONZOVI od Miroslava Holuba a Jakub Ködel s básní
VDOLKY od Josefa Křešničky. Žáci si užili pěkné dopoledne s poslechem krásně zarecitovaných
básniček. Všichni recitující dobře reprezentovali naši školu nejen krásným přednesem, ale i pěkným
vystupováním a chováním na soutěži i během cestování.
P. Žáčková
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Lomnické listy, červen 2015
Krajské kolo recitační soutěže
Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů proběhlo v sálech Vlašského dvora v centru Českého
Krumlova 23. dubna 2015. V době od 10.00 do 13.30 se porotě představilo 26 recitátorů, kteří přijeli
ze všech oblastí Jihočeského kraje. Mezi nimi přednášel báseň Miroslava Kratochvíla Tlumočnice Mici
i žák III. třídy naší školy, Karel Randl. Všichni účastníci si odnesli na památku kovaný přívěsek a
příjemné zážitky nejen z vlastní soutěže a doprovodné dramatické dílny, ale také krátké prohlídky
historického centra města.
Mgr. Pavla Žáčková

FOTOGRAFIE – OKRESNÍ KOLORECITAČNÍ SOUTĚŽE
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7.6. PĚVECKÉ SBORY
Pěvecké sbory Racek a Zvoneček při ZŠ Lomnice nad Lužnicí existují již 40 let. Je to
nepovinný předmět, v uplynulém školním roce se počet jejich členů pohyboval okolo 45 dětí.
Soubor Zvoneček je pro děti z 1.- 4. třídy, Racek 5.- 9. třída.
Prvním veřejným vystoupením ve školním roce 2014 – 15 byl 27. října společný
koncert s našimi hosty, kterými byl dětský pěvecký soubor Sejkorky z Chlumu u Třeboně.
Tento sbor vede Dušan Vančura, člen skupiny Spirituál kvintet. Kostel sv. Václava, kde se
koncert konal, byl zaplněn do posledního místečka.
V prosinci jsme se přihlásili k celostátní akci Česko zpívá koledy. Před Starou radnicí
jsme zazpívali vánoční písně a koledy, které se v tu stejnou dobu, v 18.00 h, zpívaly
v různých městech celé republiky.
Před Vánocemi jsme opět připravili „Zpívání na schodech“ a zazpívali na vánočním
koncertě v Novosedlech nad Nežárkou.
Posledním naším společným vystoupením byl koncert v Lomnici – opět v kostele sv.
Václava, kde jsme v rámci malé přehlídky hudebních souborů zazpívali společně s hosty ze
Soukromé hudební školy z Českých Budějovic. Konal se v neděli 30. Května 2015.
Letošního ročníku soutěže Jihočeský zvonek 2015 v Jindřichově Hradci se účastnili tři
žákyně – Petra Benedová, Helena Rozporková a Nela Vondrášková.
FOTOGRAFIE – ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH – VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU
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7.7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Pro smysluplné využití volného času našich žáků nabízíme zájmové kroužky:
 dovedné ruce
 dopravní výchova
 zdravotní kroužek
 výtvarný kroužek
 dyslexie
 zdravotní tělesná výchova
Mnoho dětí také navštěvuje místní ZUŠ, oddíly TJ Tatran a oddíly Junáka. Učitelky I. stupně
nabízejí vánoční a velikonoční tvořivá odpoledne. Pro žáky II. stupně byla v rámci projektu
Škola pro život v 21. století realizována soutěžní odpoledna s finanční tématikou. Učitelky 1.
Stupně každoročně organizují vánoční a velikonoční tvořivá odpoledne.
FOTOGRAFIE – VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ

Výroční zpráva školy 2014 - 2015

70

7.8. ŠKOLNÍ ČASOPIS A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Průřezové téma Mediální výchova je v našem ŠVP probíráno v 6. ročníku v rámci
volitelného předmětu. Výuka byla doplněna dvěma jednodenními mediálními workshopy.
V rámci worshopu v Jindřichohradeckém muzeu proběhl kurz Jak se píšou noviny
s tématikou 1. Světové války – Ohlasy od Nežárky. Tam si každý žák sestavil obsah
dobových novin z poskytnutých materiálů a získaných informací.
13. května 2015 proběhl mediální workshop v Národním muzeu fotografie v Jindřichově
Hradci pro žáky 6. ročníku. Hlavním úkolem bylo seznámit žáky s technickou práce
s fotoaparátem a vzbudit v nich estetické pocity při kritickém posuzování vlastní práce.
Seznámili se krátce i s historií vývoje fotografie.
24. 6. 2015 následoval ve škole kurz pro zájemce. Ti si volili z témat portrét, krajina,
reportáž. Po vlastní autocenzuře proběhl rozbor nafoceného materiálu.
V průběhu školního roku vyšla tři čísla školního časopisu – s tématikou Vánoc,
věnované Měsíci knihy a loučení s žáky devátého ročníku. Ti připravili sled své školní
docházky na CD. Děti se učí sesbíraný materiál třídit, provádět autocenzuru, spolupracovat ve
skupině, rozdělovat role, navrhovat jiná řešení.
V průběhu školního roku žáci II. stupně průběžně připravovali rozhlasové relace do
školního rozhlasu k významným dnů.
Lomnické listy, listopad 2014
Velká válka v Ohlase od Nežárky aneb Zkus si vyrobit noviny
Knihovna Muzea Jindřichohradecka pořádá k Týdnu knihoven pracovní dílny. V pátek 10. října v rámci
aktivit k mediální výchově vyrazili žáci 6. ročníku do Jindřichova Hradce a zapojili se do
devadesátiminutové lekce na téma 1. světové války. Asi málokdo z nás zná novinový titul Ohlas od
Nežárky. Není se čemu divit. Vždyť tento týdeník vycházel v letech 1871- 1942 v Jindřichově Hradci. A
právě s ním, dnes již digitalizovaným, se naši šesťáci seznámili. V rámci pracovní dílny si především
vyzkoušeli práci novináře – redaktora. Z ukázek a poskytnutých materiálů si každý sestavil titulní
stránku Ohlasu od Nežárky. Jejich úkolem bylo zaznamenat události v době vypuknutí 1. světové
války nejen jako obecnou informaci, ale i odraz v obci. Kromě toho poznali původní práci sazeče a
seznámili se s ručním tiskem. Pracovní dílna byla motivací k dalšímu seznamování s mediálními
technikami, jimž je dnešní člověk na každém kroku vystaven. Někteří z žáků pracovali samostatně
podle pokynů odborných pracovníků a práce se jim dařila, jiní budou muset své dovednosti propojené
s všeobecným přehledem teprve rozvíjet.
R. Fuchsová

FOTOGRAFIE – MEDIÁLNÍ WORKSHOP
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7.9. SPOLUPRÁCE S RODIČI
Vzájemná spolupráce školy a rodiny musí být postavena na oboustranné důvěře rodičů
a zaměstnanců vzdělávací instituce. Společným cílem je spokojené a šťastné dítě. Rodinná
výchova je dominantní, nezastupitelná, nenahraditelná. Škola tuto rodinnou výchovu
doplňuje, nabízí možnost rozvíjení a prohlubování poznatků dítěte z odborného hlediska realizací školního vzdělávacího programu - profesionálního působení vzhledem k jeho
psychickým a vývojovým zvláštnostem. Může být rodičům také nápomocna v metodickém
vedení, předávání praktických pedagogických zkušeností. Společným cílem je vytvářet takové
podmínky, ve kterých by se dítě harmonicky tělesně i duševně rozvíjelo, bylo šťastné,
spokojené a žilo v pocitu bezpečí a důvěry.
Zapojení rodiny do svého působení umožňuje škola rodičům uvědomit si, co vše je v
jejich silách, jaké kompetence mají. Zejména v případě mladších dětí mohou rodiče při
přímém pozorování vlastního dítěte při práci ve třídě lépe porozumět otázkám spojeným s
vývojem jejich dítěte.
Spolupráce školy s rodinou představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání
dětí. Je proto naším úkolem vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči
dětí, navázat a pravidelně s nimi udržovat kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce.
Individualizovaný přístup uplatňuje škola nejenom ve vztahu k dětem, ale také k jejich
rodinám a to tím, že dává rodičům prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe
vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Nabízíme:
 třídní schůzky a konzultace
 ukázky výchovně vzdělávací práce (Den otevřených dveří)
 spoluúčast rodičů na společensko kuturních či sportovních akcích
 individuální konzultace
 konzultace s výchovným poradce
Během roku věnujeme velkou pozornost včasnému předávání informací. A to nejen na
pravidelných schůzkách a konzultacích, sdělením prostřednictvím žákovské knížky či
webovými stránkami školy, www.lomnicenl.net, ale i městským rozhlasem. Rodiče si mohou
prakticky kdykoli po předchozí domluvě sjednat i individuální konzultaci, při níž preferujeme
pravidlo „tří stran“: tedy učitel, rodič a žák. Tomuto přístupu dávají rodiče často přednost,
protože každé dítě je individualitou a rada pomáhá konkrétnímu dítěti v dosažení co nejvíce
možného osobního pokroku. To je možné sledovat i pravidelným zadávání SCIO testů.
Škola se na veřejnosti prezentuje pravidelnými i aktuálními akcemi. K pravidelným
celoškolním akcím patří:
• S Mikulášem na trhy
• Zpívání na schodech
• Čte celá rodiny
• Den otevřených dveří
• Vydáváme Informační leták pro rodiče s nejdůležitějšími termíny
Školní družina pravidelně připravuje program ke Dni matek. Během školního roku proběhly
jak v MŠ, tak v ZŠ výstavy pro veřejnost v MK. Některé z akcí probíhají za přímé účasti či
sponzorství rodičů. Protože jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni, je přáním všech
pedagogů, aby partnerská spolupráce byla otevřená a jednotná.
Škola spolupracuje s Radou školy.
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Lomnické listy, leden 2015
V pátek 5. prosince proběhla v lomnické škole již tradiční prodejní burza S Mikulášem na trhy. Žáci
nabízeli návštěvníkům drobné dárky, které vyrobili v odpoledních tvůrčích dílnách s učiteli či doma se
svými rodiči. Část výtěžku malí prodejci zašlou na konto adventní sbírky pořádané Českou televizí.
Trhy doprovázela mikulášská družina nejstarších žáků.

FOTOGRAFIE – S MIKULÁŠEM NA TRHY
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Lomnické listy, duben 2015
ČTE CELÁ RODINA
V měsíci březnu proběhl na základní škole již tradiční projekt „Čte celá rodina.“ V rámci projektu
rodiče, prarodiče či starší sourozenci předčítají dětem v jednotlivých třídách prvního stupně knihy,
vybrané pro daný věk dětí. Hlasité předčítání rozvíjí u dětí obrazotvornost, obohacuje slovní zásobu,
učí děti přemýšlet o přečteném. Pro děti je důležité každodenní krátké čtení, které přináší potěšení
z nové pohádky, z nového příběhu. Po čtení následují rozhovory o přečteném, děti si sdělují zážitky
z přečtených příběhů či pohádek. Poté následuje zpracování textů formou pracovních listů, kreseb
nebo volného psaní dětí. Svou tvorbu si děti ukládají do svých portfólií.
Rodičům a prarodičům, kteří si udělali čas a přijali pozvání ke čtení knih, děkujeme. V první
třídě četly paní Veronika Fríd, Vendula Kosová, Jana Hlivka-Pirasová, Lenka Oušková, Pavla
Vitoňová, Radka Pillárová, Lucie Palušková a Zdeňka Bicková. Ve druhé třídě četly paní Jana
Koubovcová, Martina Prášková a Petra Faktorová. Ve třetí třídě četly paní Alexandra Procházková,
Lenka Chrtová, Ladislava Kumnacká, Martina Kotrbová a Gabriela Kopřivová. Ve čtvrté třídě četly
paní Helena Valentová, Helena Hejnová, Renata Staňková, Radka Pracná a Lenka Prášková. V páté
třídě četly paní Michaela Čápová, Zdeňka Egertová a četl pan Karel Hes. Ať čtení dětem přináší
radost a poznání po celý život.
Mgr. Hana Malechová

FOTOGRAFIE – ČTE CELÁ RODINA

FOTOGRAFIE – LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY V KOSTELE SV. VÁCLAVA
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FOTOGRAFIE – LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY V KOSTELE SV. VÁCLAVA
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7.10. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM
Naši žáci se účastní většiny akcí pořádaných městským úřadem, informačním
střediskem a knihovnou. Žáci školu reprezentují recitací či dramatizací textu, vystoupením
pěveckých souborů Racek a Zvoneček, výtvarnými a ručními pracemi.
Zástupci města navštěvují pravidelně významné akce pořádané školou, např. Zpívání
na schodech, Slavnost slabikáře.
Velmi dobrá je spolupráce školy a městské knihovny. V rámci hodin čtení či literární
výchovy připravuje knihovnice interaktivní hodiny přímo v knihovně. V tomto školním roce
byly tyto akce doplněny i besedami se spisovateli. V době mimo vyučování mají děti možnost
účastnit se akce Společné čtení či Noci s Andersenem.
FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ

FOTOGRAFIE – CORPUS DOMINI
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7.11. SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZAHRANIČÍM
Naše partnerství se školou v rakouském Bad Grosspertholzu trvá již od roku 1991.
Současně s tím spolupracujeme velmi neformálně i s tamní radnicí.
V tomto školním roce začaly aktivity spolupráce návštěvou žáků partnerské školy u
nás. Po domluvě s ředitelem Mittelschule v Bad Grosspertholzu panem Reinholdem
Koblingerem jsme se rozhodli pozvat tamní žáky na zajímavou akci: výlov rybníka
Rožmberk. Pro rakouské děti, ale i učitele to byl zcela nový zážitek. Dne 20. Října 2014
dorazil autobus s pětatřiceti dětmi, panem ředitelem a dvěma třídními učitelkami na
parkoviště u rybníka. Připravili jsme zajímavý program ve spolupráci se Střední rybářskou a
vodohospodářskou školou v Třeboni. Zástupce ředitele této školy připravil odborný výklad o
výlovu, rybníkářství v Jižních Čechách, a historii této technické památky. Největším zážitkem
pro děti, ale i učitele by prohlídka loviště. Všechny děti měly s sebou gumové holínky a vrhly
se do bahna, chytaly malé rybky, a vyřádily se tak, že některé aktivní jedince jsme museli
z bahna vyprošťovat. Naštěstí jim rodiče připravili náhradní oblečení. Následovala prohlídka
hráze, elektrárny a přelivu. Pro všechny děti jsme připravili sborník o rybníku Rožmberk,
rybách i rybářství v Jižních Čechách s fotografiemi a obrázky v německém jazyce.
Po návratu do lomnické školy pokračovalo setkání besedou a shlédnutím videa o
historii Střední rybářské školy v Třeboni. Naši žáci si při setkání procvičili znalosti němčiny a
angličtiny. Po obědě ve školní jídelně odjeli všichni spokojeně domů.
Šestého února2015 následovala tradiční akce: návštěva představení Anglického
vídeňského divadla v partnerské škole. Sehráli hru „Duch canterwilský.“ Vedení partnerské
školy pořádá tuto akci každoročně, jako součást výuky anglického jazyka. Žáci mají možnost
slyšet dialogy rodilých Angličanů, a jsou též zapojeny do děje.
Ještě v témže měsíci, 24.2. vyrazili naši žáci se svými učiteli opět do Rakouska,
tentokráte do lyžařského areálu Karlstift, který provozuje obecní úřad v Bad Grosspertholzu.
Díky tamnímu starostovi a radě mají naše děti každoročně možnost zdarma lyžovat a
dostanou i občerstvení v tamní restauraci. Akce byla opět velmi úspěšná. Naše škola na
oplátku pozvala rakouské žáky na Lomnickou olympiádu.
Aktivity tohoto školního roku byly završeny tradiční účastí našich čtvrťáků na
Bezpečnostní olympiádě Safety Tour 2015 dne 29. dubna v dolnorakouské obci IrnfritzMessern. Naši žáci se již dlouhá léta této akce účastní. Děti ze čtvrté třídy soutěží, páťáci
fandí. Připravujeme jim sborník, aby se mohli teoreticky připravit. Účast v této soutěži, i
příprava na ni je součástí učiva o Chování člověka za mimořádných událostí.
FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA RAKOUSKÝCH DĚTÍ – VÝLOV ROŽMBERKA
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Lomnické listy, listopad 2014
Rakouské děti na výlovu Rožmberka
V rámci dlouholeté spolupráce a partnerství mezi lomnickou základní školou a Střední školou
v rakouském Bad Grosspertholzu jsme pozvali naše rakouské přátele na typickou jihočeskou akci –
výlov krále českých rybníků Rožmberka. Velmi nám pomohl ředitel Střední rybářské a
vodohospodářské školy v Třeboni pan Karel Vávře, který se svým pedagogickým kolektivem připravil
odbornou prezentaci o tomto rybníku, výlovu a rybách. V pátek 10. října ráno dorazil autobus s 37
žáky 1. a 2. třídy MS, což je obdoba našeho šestého a sedmého ročníku, spolu s ředitelem panem
Reinholdem Koblingerem a třídními učitelkami paní Silvií Paulsteiner a Martinou Hiemetzberger. Po
prezentaci s německým překladem, prohlídkou loviště a rybářské techniky se rakouské děti vybavené
gumovými holínkami vydaly na průzkum okolí loviště. Chytaly do rukou malé rybky a škeble a přitom
se velmi dobře bavily. Nutno podotknout, že pan ředitel jejich nadšení sdílel a vydatně jim pomáhal.
Po nutném očištění obuvi a omytí jsme se vydali na prohlídku hráze. Krásné prostředí, letité duby a
vyprávění o historii této technické památky vyvolalo nadšení. Po jedenácté hodině jsme se vydali do
lomnické školy. Po dobrém obědě ve školní jídelně rakouské děti spolu s českými spolužáky shlédly
film o jihočeských rybnících a jejich výlovech. Žáci vzájemně besedovali a vyměňovali si zkušenosti ze
školní práce. Film a jeho překlad zajistily paní učitelky Vlasta Petrželová a Šárka Petrásková.
Pro naše rakouské hosty jsme připravili sborník o historii rybníka Rožmberk a sladkovodních
rybách s názvem Der Teich Rožmberk. Každý rakouský žák i učitel si jej odvezl jako dárek. S tímto
sborníkem budou pracovat i naši žáci v hodinách německé konverzace.
Akce se velmi líbila, pro rakouské přátele to byl zcela nový zážitek, o kterém jistě budou
vyprávět i svým rodičům a známým.
Rudolf Petržela

Lomnické listy, říjen 2014
Spolupráce s partnerskou školou v Bad Grosspertholzu v Rakousku
Na prahu nového školního roku vznikají plány školních akcí, jimiž chceme žákům doplnit
běžnou výuku. Protože již druhým rokem podle ŠVP musí všichni žáci od 7. ročníku zvládat i druhý
cizí jazyk, je jedinečnou příležitostí procvičování praxí. A právě tyto možnosti ideálně nabízí družební
škola v rakouském Bad Grosspertholzu.
Každoročně jsme zváni na návštěvu v době, kdy do partnerské školy zavítá se svým
představením Vídeňské anglické divadla. Vedení rakouské školy si každoročně zve herce tohoto
souboru, rodilé Angličany, kteří pro děti sehrají některou známou hru v anglickém jazyce. Žáci, jak
rakouští, tak i čeští, mají možnost sledovat děj a při tom slyšet originální anglické dialogy. Děti jsou též
zapojovány do hry. Je to velký přínos pro výuku anglického jazyka. Samozřejmě při této příležitosti
děti vzájemně komunikují a překonávají ostych z cizího jazyka, tedy německého. Po skončení divadla
někdy využíváme možnosti koupání v krytém bazénu, který v tamní škole mají k dispozici, případně
zavítáme do přírodního parku a do okolních měst. Naše návštěvy této akce se staly již tradicí. Díky
vstřícnosti obecního úřadu v Bad Grosspertholzu, zejména pana starosty Manfreda Artnera, mohou
naše děti každoročně zdarma lyžovat v zimním středisku Karlsstift.
Letošní první setkání se uskuteční již v říjnu. Po vzájemné dohodě s panem ředitelem
Reinholdem Koblingerem připravujeme exkurzi na výlov rybníka Rožmberk s odborným výkladem
studentů třeboňské rybářské školy. Doufáme, že akce bude mít úspěch a pro většinu rakouských žáků
to bude nový zajímavý zážitek.
Stalo se již tradicí společně se setkávat v adventu, kdy děti společně zdobí vánoční cukroví,
vyrábějí dekorace. Dopoledne je ukončeno společným zpíváním v kostele Svatého Václava.
V předchozích letech tato akce byla doplněna například o návštěvu slavnostně vyzdobeného
třeboňského zámku, neméně úspěšná byla prohlídka Krýzových jesliček v muzeu v Jindřichově
Hradci.
Kromě kulturních akcí se děti setkávají i na kolbišti sportovním. Naši čtvrťáci patří každoročně
již k tradičním soutěžícím v bezpečnostní olympiádě pořádané rakouskou organizací civilní ochrany
vždy na jaře. Stejně tak počítáme, že rakouští přátelé přijedou na Lomnickou olympiádu.
Těší nás, že se daří naše partnerství rozvíjet dlouhá léta bez přerušení k užitku obou stran a
děti poznávají praktický význam výuky cizích jazyků.
Mgr. Rudolf Petržela
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Lomnické listy, červen 2015
Bezpečnostní olympiáda v Rakousku
Již několik let se účastní žáci čtvrtých tříd v doprovodu se svými o rok staršími spolužáky
Bezpečnostní olympiády v sousedním Rakousku. Tentokrát jsme jeli trochu dále za naše hranice do
města Infritz-Messern. Proto jsme ve středu 29. 4. 2015 vyrazili již po šesté hodině ráno, abychom
včas dorazili na místo. Cesta tam i zpět proběhla bez problémů. Čtvrtáci si svými výkony ostudu
rozhodně neudělali, jazykovou bariéru jim pomáhal překonat pan učitel Rudolf Petržela. Páťáci s paní
učitelkou Petrou Padrtovou si dopoledne užili nejen fanděním, ale i doprovodným programem.
Pavla Žáčková

Lomnické listy, duben 2015
Lyžování Karlstift 2015
Žáci naší základní školy spolu se svými učiteli využili i v letošním roce možnosti zdokonalit si
své lyžařské umění, a zasportovat si na čerstvém vzduchu v zimním středisku Karlstift, které patří
k našemu družebnímu městu Bad Grosspertholz v sousedním Rakousku.
Oplatili
jsme
tak
návštěvu tamních žáků u nás, na výlovu rybníka Rožmberk. Ráno v půl osmé jsme vyrazili autobusem
směr Rakousku a po krátké zastávce na radnici v Bad Grosspertholzu, spojené s vyřízením formalit,
jsme dorazili před devátou na místo. Po krátké rozcvičce s panem učitelem Mlnaříkem začalo lyžování
a snowboardování. Oběd byl zajištěn v místní restauraci, polévka s játrovými knedlíčky a lasagne,
všem po sportovním výkonu moc chutnal. Odpoledne pokračoval sportovní program, laik musí
obdivovat bravurní počínání všech našich žáků na sjezdovce, i když všichni vyrostli v naší rovině.
Odpoledne jsme se všichni unavení, ale spokojení vrátili v pořádku domů.
Dík patří pracovníkům tamní radnice, obsluze vleku i personálu restaurace za vzorné služby a
organizaci celé akce.
Mgr. Rudolf Petržela

FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA V RAKOUSKÉ PARTNERSKÉ ŠKOLE
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7.12. PREZENTACE ŠKOLY
Změna kultury školy je dlouhodobý proces, který v sobě zahrnuje nejen změnu
vzdělávacích cílů, obsahů a přístupů, ale i změnu sdílených hodnot a vztahů, které se
bezprostředně odrážejí ve vnímání školy jejími zaměstnanci, rodiči a ostatní veřejností.
Materiální úroveň školy, její filozofie, kultura a komunikace s okolím pak vytvářejí obraz
školy (image) na veřejnosti. O zviditelnění školy a její pozitivní vnímání veřejností usilujeme
především prostřednictvím prezentace aktuálních informací a výsledků uskutečněných akcí a
aktivit na webových stránkách www.lomnicenl.net .
K prezentaci své činnosti využíváme nejen místní Lomnické listy, ale i regionální
Listy Jindřichohradecka, kam pravidelně přispíváme. O vnitřním dění ve škole dává vědět
školní časopis Koumák.
Prezentace školy není záležitostí pouze pedagogů, ale velkým dílem se na ní podíleli i
žáci. Své práce vystavovali v prostorách školy, školní družiny, knihovny a staré radnice.
Mnoho žáků pod vedením svých učitelů úspěšně reprezentuje školu v řadě soutěží a
olympiád.
FOTOGRAFIE – PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
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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
Školní družina je nedílnou součástí PO. Zajišťuje především výchovnou činnost před
vyzučování a v odpoledních hodinách, v době, kdy většina rodičů je v zaměstnání. Především
se snažíme zajistit dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití, v tělocvičně, na školním
hřišti, zahradě nebo při vycházkách do okolí školy. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními
učitelkami při výchovném působení na děti, komunikace s rodiči je možná i při vyzvedávání
dětí ze ŠD.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní družinu pravidelně 60 žáků a 13 žáků
bylo přihlášeno k nepravidelné docházce. Provozní doba školní družiny je denně od 5.45 –
16.30 hodin. 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.
Pitný režim je ve ŠD zajištěn během oběda ve školní jídelně a nákupem šťávy, která je
neustále žákům k dispozici celé odpoledne. Žáci přispívají na nákup šťávy částkou 10 Kč
měsíčně.
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. Obě třídy
jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků.
Ve školní družině v současné době pracují dvě vychovatelky s odbornou a
pedagogickou způsobilostí.
V tomto školním roce probíhalo zájmové vzdělávání podle vypracovaného Školního
vzdělávacího programu ŚD, který se opírá o program Tvořivá škola a program Škola
podporující zdraví. V ŠVP je činnost rozdělena do několika výchovně vzdělávacích oblastí,
z nichž jsme vycházely při sestavování celoročního plánu konkrétních činností a akcí. Ve
školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé klima, ve vzájemné komunikaci panuje
otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a
pomoci druhému. Děti učíme chránit si své zdraví, rozvíjíme jejich estetické vnímání a
zaměřujeme se na ochranu životního prostředí. Ve ŠD se snažíme, aby byl pobyt pro děti
příjemný, aby si po vyučování odpočinuly a relaxovaly, ale současně se snažíme o to, aby se
nezávislou formou něco nového a zajímavého naučily. Kladli jsme větší význam přípravě na
vyučování – v koncových hodinách jsme s dětmi psali úkoly a procvičovali učivo formou
didaktických her. Výchovně vzdělávací činnosti se realizují zejména formou odpočinkovou,
relaxační a zájmovou činností.
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V podzimních měsících jsme seznámili nové žáky s prostředím a pravidly ŠD a naučili
je orientovat se v okolí školy. Zorganizovali jsme již tradiční Cestu za pokladem a vyrazili
s dětmi na naučnou stezku Velký Lomnický. Proběhla již tradiční soutěž o Pexesového krále a
oblíbený Pyžamový bál se soutěžemi. Pracovali jsme s přírodninami, navštívili knihovnu a
všechny děti se zúčastnily výtvarné soutěže Pouštění draků.
Zimní období jsme zahájili turnajem ve vybíjené a vyrobili jsme novou vánoční
výzdobu. Připravovali jsme drobné vánoční dárky, strom hojnosti pro ptáčky a malé
překvapení k zápisu pro budoucí prvňáčky. Zopakovali jsme si Indiánský týden a tradiční
karneval. Všichni se zapojili do turnaje ve hře Človeče, nezlob se. S dětmi jsme strávili velmi
příjemné čajové odpoledne.
Jaro jsme přivítali Velikonoční výstavou. Zorganizovali jsme brannou hru Hledá se
kotě a vyhlásili výtvarnou soutěž Mláďata na jaře. Děti vyrobily dárečky pro maminky a
společně s dětmi Základní umělecké školy připravily besídku ke Dni matek.
V rámci akcí Den Země jsme společně uklidili okolí ZŠ a učili se třídit odpad. Středisko
Cassiopeia České Budějovice k nám přijelo s výchovně vzdělávacím programem na téma
Včelí království. Děti se zúčastnily Oblastní dopravní soutěže v Třeboni a postoupily do
okresního kola, které se konalo ve Studené.
Během celého roku jsme žáky vedli k logickému myšlení pomocí různých kvízů,
hádanek a doplňovaček. Oblíbené byly hudební a literární hádanky. Všechny soutěže byly
odměňovány drobnými cenami. Školní rok jsme zakončili oslavami MDD a tradiční soutěží o
Kuličkového krále. Společně s dětmi jsme zhodnotili celoroční akce školní družiny a
rozloučili se besedou o bezpečném chování během prázdnin.
Ve školním roce 2014/2015 byly nabídnuty zájmové kroužky – výtvarný, sportovní
hry a dovedné ruce. Pro malý zájem byl otevřen pouze výtvarný kroužek pro děti 1. a 2.
třídy. Během školního roku mohli žáci využívat a objednávat si knihy z nabídky knižních
klubů Fragment, Albatros, Egmont a Mladé fronty. Rodiče mohli během celého školního roku
naší činnost sledovat na stránkách školy kde jsme každý měsíc jsme aktualizovali měsíční
činnosti.
FOTOGRAFIE – PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA - ŠD

FOTOGRAFIE – PROGRAM EVVO VČELÍ KRÁLOVSTVÍ
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Lomnické listy, listopad 2014
První zprávičky ze ŠD
Začátek nového školního roku prožily naše děti ze školní družiny velice aktivně. Měsíc září
jsme věnovali především bezpečnému chování dětí ve školní družině a zároveň i bezpečné cestě do
školy. Vysvětlili jsme si, jak se chovat v silničním provozu – jak a kde nejlépe přecházet vozovku a
seznámili jsme děti s nejčastějšími dopravními značkami, se kterými se mohou na cestě do školy
setkat. Společně jsme si vytvořili pravidla školní družiny a snažíme se je všichni dodržovat.
Děti z první třídy jsme naučily nové pohybové a míčové hry a všichni jsme změřili své síly
v soutěži o Pexesového krále. Nejlepším hráčem se stala Zuzana Vacková.
V letošním roce také pokračujeme s pravidelnými návštěvami místní knihovny. Paní Božovská
si vždy připraví pro děti zajímavé povídání, četbu pěkné pohádky a nakonec děti dostanou i
jednoduchý úkol, který musí do další návštěvy splnit.
Celá školní družina se zapojila do soutěže „Supermani nebo bambulové“. Jedná se o sérii
jednoduchých pohybových úkolů, za které dostávají děti body. Soutěž ještě probíhá a bude ukončena
a vyhodnocena na konci měsíce.
Již tradičně jsme se všichni vydali na přírodovědnou vycházku – letos kolem rybníků Koňský a
Peřinky. Cestou děti odpovídaly na otázky z přírody, které byly prokládány pohybovými soutěžemi
(např. slalomem mezi stromy, skoky z místa celého družstva ). Nakonec jsme objevili ukrytý poklad
s drobnými dárky a sladkostmi. I když nám letos počasí moc nepřálo, všichni jsme byli dobře naladěni
a se všemi úkoly si děti dobře poradily.
Tento měsíc jsme se také věnovali klasickým podzimním tématům - změnám v přírodě,
podzimní sklizni atd. Opět byl otevřen, v rámci naší školní družiny, výtvarný kroužek pro děti z první
třídy a první práce našich šikovných dětí již můžete vidět na výstavě v přízemí prvního stupně.
V listopadu nás čeká již třetí Pyžamový bál, který si děti opět pořádně užijí. Obléknou si své
oblíbené pyžamo a celé odpoledne budeme tančit a soutěžit. Vyhlásíme také první výtvarnou soutěž
na téma „Pouštění draků“, které se mohou zúčastnit i děti nezapsané do ŠD.
V. Bártů

Lomnické listy, leden 2015
Zprávičky ze školní družiny II.
Měsíc prosinec byl v naší školní družině plný činností, aktivit a příjemného povídání. A protože
je prosinec ve znamení svátků a tradic, nejinak tomu bylo i u nás.
V adventním čase jsme vyzdobili nejen naší školní družinu, ale také chodby a připravili je tak
na již tradiční Zpívání na schodech. Každý týden jsme si povídali o pranostikách, adventu, Vánocích,
původu vánočního stromku a nezapomněli jsme samozřejmě ani na s nimi spojené zvyky a tradice.
Navzájem jsme si také vyprávěli, jak probíhá Štědrý den u každého z nás.
Dále jsme si připravili vánoční přání pro seniory a zúčastnili jsme se adventní besedy
v knihovně. Starší děti si zahrály vánoční turnaj ve vybíjené a všichni společně připravili strom
hojnosti pro ptáčky, který neustále doplňujeme.
V rámci vánočního vyrábění si děti vyrobily drobné dárky pro své blízké a také drobnosti na
Mikulášskou burzu, která se již tradičně koná každý rok.
Společně jsme nacvičili vánoční básničky a svým vystoupením jsme přispěli k příjemné
atmosféře Vánočních trhů.
Naše vánoční a zimní obrázky a výrobky jste mohli shlédnout na malé výstavě v Drogerii u P.
Hartmana, kterému tímto děkujeme za poskytnutí prostoru pro naši prezentaci výrobků.
Poslední školní den jsme si v družině uvařili čaj a u koled si pochutnali na cukroví.
V. Bártů

Lomnické listy, prosinec 2014
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Pyžamový bál ve školní družině
Od začátku listopadu se všechny naše děti těšily na pyžamový bál, který byl letos již třetí
v pořadí. Téměř 50 dětí se po obědě obléklo do svých oblíbených pyžam a nočních košilek a pořádně
si zařádilo na pyžamovém bále. Celé odpoledne se soutěžilo a tančilo na známé písničky
z Večerníčků a pohádek. Zahráli jsme si známé hry – Židličkovou, Na molekuly, Na atomy, Na rodiny
a prvňáčky jsme naučili novou hru, Batůžkovou.
Při pyžamovém bálu jsme si všichni užili spoustu legrace a jak nám to slušelo se můžete
podívat…
V. Bártů

FOTOGRAFIE – ŠKOLNÍ DRUŽINA – PYŽAMOVÝ BÁL

Lomnické listy, březen 2015
Karneval ve školní družině
Ve středu 4. února se ve školní družině pořádal tradiční karneval. Všichni jsme se řádně
připravovali už od pondělí. Společně jsme si pro tuto událost vyrobili škrabošky a různé masky
zvířátek. A aby byl náš karneval jak se patří, téměř všechny děti si přinesly kostýmy z domova. Díky
tomu jste u nás mohli vidět indiánku, berušku, princezny, kočičky ale i upíra, lva a čarodějnici. Jako
program pro děti jsme si připravily různé hry a soutěže a nakonec jsme si všichni zatančili na
karnevalové diskotéce.
Jak můžete vidět na fotografiích, strávili jsme spolu moc hezké odpoledne.

FOTOGRAFIE – KARNEVAL V ŠD

Lomnické listy, červen 2015
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Den matek je den, kdy se vzdává pocta maminkám a mateřství. Připadá vždy na druhou květnovou
neděli. Letos jsme si tento den společně připomněli 10. května. Naše školní družina již tradičně
připravila pro maminky a babičky besídku, kterou jsme i tentokrát pojali jako poděkování za jejich
lásku a péči. Společně s dětmi ze Základní umělecké školy pod vedením Mgr. Balcarové jsme
připravili pásmo písniček, básniček, tanečků a operetky O Budulínkovi. Všechny děti se na toto
vystoupení připravovaly pilně několik týdnů dopředu – pečlivě se učily svou básničku a také vyrobily
pro maminky na památku drobný dáreček.
Besídku jsme si všichni užili a věříme, že i maminkám se vystoupení líbilo.
V. Bártů

FOTOGRAFIE – DEN MATEK

Lomnické listy, duben 2015
Indiánský týden ve školní družině
Týden před jarními prázdninami se naše školní družina proměnila v indiánskou osadu a
všechny naše děti se vydaly „indiánskou stezkou“. Každý si vymyslel svoji vlastní indiánskou
přezdívku, vyrobil si pestrobarevnou čelenku a zároveň jsme se rozdělili do indiánských kmenů –
rázem se tak ze všech dětí stali Vikingové, Apačové a kmen Černá Pírka.
V průběhu celého týdne pak děti plnily různé úkoly, jako například poznávání zvířat a jejich stop,
odpovídání na různé otázky z přírody a společně jsme také házeli na cíl a luštili dopis psaný tajnou
šifrou. Celé naše indiánské klání jsme zakončili indiánskou omalovánkou a sportovními soutěžemi
v tělocvičně. Za všechny úkoly získávaly děti body a na konci týdne jsme mohli vyhlásit vítěze.
Tentokrát se nejlepšími bojovníky stali Vikingové, kteří za jejich úspěchy a píli byli odměněni drobnými
dárečky.

FOTOGRAFIE – INDIÁNSKÝ TÝDEN
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8.2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Součástí příspěvkové organizace je i mateřská škola. Během školního roku
navštěvovalo MŠ celkem 101 dětí z Lomnice nad Lužnicí a okolních obcí. Od září byla nově
otevřena třída pro děti od 2 let. Děti byly rozděleny podle věku do čtyř heterogenních tříd.
Provozní doba MŠ byla od 6:00 - 16:45 hodin. Byla upravena doba uzavření MŠ o
letních prázdninách. Na základě ankety rodičů byla uzavřena 20 pracovních dnů na přelomu
července a srpna. V této době byl proveden generální úklid, malířské a natěračské úpravy,
čištění koberců a celková vnitřní úprava spojovací chodby.
V průběhu roku byla zateplena celá budova MŠ. Vzhledem k navýšení počtu dětí jsme
upravili druhou část školní zahrady, včetně základního vybavení.
Stanovená úplata za školné činila 270,- Kč měsíčně, zvýšena byla cena za denní stravu
na 31,- Kč. Došlo i k personálním změnám. Pedagogické zázemí zajistily ve třidě „Kytiček“
Mgr. Zuzana Svatková a Kateřina Dušáková. Ve třídě „Sluníček“ vedoucí učitelka Ilona
Šafářová a Vladislava Bartošová, ve třídě „Berušek“ Helena Klečková a Jiřina Vacková (která
v únoru 2015 odešla do starobního důchodu) a ve třídě „Motýlků“ Jaroslava Němcová. Ve
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nám byl povolen pro Františka Pinkavu
pedagogický asistent, jehož funkci tento školní rok vykonávala Kristýna Božovská. Provozní
zázemí zajišťovali pan Martin Němec, paní Marcela Nosková, Zdeňka Poturnayová a Alena
Kličková.
Základem výchovně vzdělávací práce pedagogů zůstal stávající školní vzdělávací
program, který obsahuje jednotlivá témata rozdělena do čtyř ročních období. Na tomto
základě byly vybudovány třídní vzdělávací programy, které tematicky konkretizovaly
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Pro předškolní děti proběhly kroužky zdravotní tělesné výchovy, hudebně pohybových
činností a logopedické prevence.
MŠ pokračovala v zapojení do projektů Večerníčkova školička a Den slabikáře. A
nově do projektu Celé Česko čte dětem. Jako každoročně se děti účastnily společenských akcí
města. V průběhu školního roku děti zhlédly řadu divadelních a hudebních představení dle
plánu akcí. Bavili je – Hugo a Fugo, Bambiny, divadélka LUK, Zvoneček a Okýnko.
Před zápisem do MŠ proběhl Den otevřených dveří, kde si rodiče mohli prohlédnout
prostory MŠ. Současně probíhala akce Mámo, táto, pojď si hrát, která byla přístupná i dětem
nezapsaným do MŠ. Každých čtvrt roku jsme odpoledne tvořili s rodiči. Děti si spolu se
svými nejbližšími vyzkoušely výtvarnou a pracovní zručnost. Hotové výrobky si odnesly
domů pro radost. Poprvé v tomto roce jsme se zapojili do projektu „LIONS EYE“ – prevence
zrakových vad. Tento projekt byl zajištěn zdarma a mohli se zúčastnit i sourozenci dětí
navštěvující naši MŠ.
Na třídních besídkách ke Dni matek děti předvedly to, co se naučily. Na Den dětí si
opekly vuřty na zahradě MŠ. Na výlet jsme se vypravili nadvakrát. Velké děti navštívily
simulační komoru u Hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích. Malé si byly
pohrát s dřevěnými hračkami v Hračkolně v Lodhéřově.
Přispěli jsme k překonání rekordu v počtu balónků vypuštěných v jeden okamžik
v rámci akce „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2014“. Celkem bylo vypuštěno 103 738
balónků ze 415 míst ve všech krajích ČR.
Osvědčila se nám bližší spolupráce s místními spolky. Při akci „Hašení s hasiči“ –
kterou zajišťoval místní sbor dobrovolných hasičů, si děti prohlédly hasičskou techniku,
vyzkoušely helmy, pohoupaly se na člunech a ve velkém hasičském autě pustily houkačku.
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Místní zahrádkářský svaz nám poskytl jablka z výstavy, na kterých si děti pochutnaly a ještě
vytvořily krásné ježky. Ve spolupráci s rodinným centrem Klubíčko proběhl v prostorách MŠ
dětský Karneválek a přednáška První pomoci. Předškolní děti se zapojily do výtvarné soutěže
„Mé toulky za zvěří“, kterou pořádal okresní myslivecký svaz J. Hradec. V kategorii do 6 let
naše děti obsadily 4. a 5. místo.
Nejvíce napilno měli předškoláci. Navštívili knihovnu, prošli les s lesním pedagogem
a podívali se, co je čeká v první třídě. Na konci školního roku je pan starosta pasoval na
školáky v kostele sv. Václava.
Jindřichohradecké listy, září 2014
Lomničtí od září otevřeli čtvrtou třídu v mateřské školce
S narůstajícím zájmem o pobyt dětí ve školce byla během prázdnin v Lomnici nad Lužnicí
zrekonstruována další, tedy čtvrtá třída. Bylo modernizováno sociální zařízení, vyměněny podlahové
krytiny, nakoupen nábytek a lehátka s peřinkami. Proběhla revize elektrických rozvodů, vyměněno
osvětlení a vše nově vybíleno a natřeno. Od roku 2011, kdy do školky bylo zapsáno 58 dětí, se tak
v letošním roce počet školáčků navýšil na 101. Hlavním cílem naší práce je vytvoření bezpečného
prostředí plného pohody a radosti. Všem, kteří přispěli k otevření čtvrté třídy MŠ, děkujeme za
odvedenou práci. A dobrá zpráva na závěr pro rodiče i v okolních obcích – několik míst pro zápis dětí
je ještě volných.
I. Šafářová, vedoucí učitelka MŠ

Lomnické listy, září 2014
Ze života mateřské školy
V průběhu září se děti ve školce velmi dobře zadaptovaly. Snažíme se, aby se jim u nás líbilo a cítily
se bezpečně. Kromě každodenního poznávání světa, jsme zvládli i akce navíc. Navštívili nás místní
dobrovolní hasiči, se kterými si děti vyzkoušely také pevnost nafukovacích člunů a posadily se za
volant velkého hasičského auta a zapnuly si maják i houkačku. Přijelo za námi divadélko Bambíny,
které nám představilo hudební nástroje a zahrálo písničky z pohádek. Předškolní děti se seznámily
s velkými dravci na městském hřišti.
V říjnu nás čeká další divadelní představení. Z tyflokabinetu České Budějovice nám přijedou udělat
oční screening. Tuto akci jsme rozšířili i pro sourozence i ostatní děti od 0,5 roku do 7 let. Pro
předškolní děti otevíráme kroužek Zdravotní tělesné výchovy plný pohybu a sportovních her, kroužek
Veselé pískání, plný tanečků a písniček a kroužek nápravy řeči Logopedie. Čeká nás také podzimní
focení.
Naše MŠ se zapojila do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“. Proto prosíme rodiče, sourozence i
prarodiče: „Domluvte se s paní učitelkou ve třídě a přijďte nám přečíst pohádku vlastní nebo
školkovou“. Děkujeme a těšíme se na Vás.

FOTOGRAFIE – BALÓNKY PRO JEŽÍŠKA
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Lomnické listy, prosinec 2015
Balónky pro Ježíška
V pátek 12.12.2014 se naše mateřská škola zúčastnila akce Přání Ježíškovi. Šlo a celostátní pokus o
rekord ve vypouštění balónků. Vše probíhalo na Farské louce. Počasí jsme měli na jedničku, svítilo
sluníčko. Pan Auský nám zajistil přenos z rádia Impuls, kde byla akce celostátně odstartována.
Čekání na pokyn si děti zpříjemnily něčím sladkým na zub a teplým čajem. Celkem jsme vypustili 296
balónků, na kterých se k nebi vznesla přání přítomných dětí.
Ráda bych poděkovala: Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí, kteří všechny balónky
nafoukali a organizačně celou akci zajistili. Panu Ludvíku Kročákovi, díky kterému bylo dostatečné
množství plynu do balónků. Za mlsání pro děti firmě COOP Lomnice nad Lužnicí a kolektivu pracovnic
prodejny Flop Lomnice nad Lužnicí.

FOTOGRAFIE – MIKULÁŠ V ATEŘSKÉ ŠKOLE

FOTOGRAFIE – VNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
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FOTOGRAFIE – KARNEVÁLKY VE TŘÍDÁCH MŠ
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FOTOGRAFIE – PROCHÁZKA S LESNÍ PEDAGOGEM

FOTOGRAFIE – NÁVŠTĚVA U HASIČŮ

FOTOGRAFIE – TŘÍDA KYTIČEK
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FOTOGRAFIE – PEČENÍ PERNÍČKŮ

FOTOGRAFIE – VÝLOV RYBNÍKU JINDRLOV

Lomnické listy, červenec 2015
ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
1. červen je svátkem všech dětí a v naší mateřské škole jsme jej oslavili také.
Ve třídě Kytiček si naše nejmladší děti zahrály spoustu her a zejména na zahradě využily svou
energii k dovádění. Děti ze třídy Sluníček oslavily svůj svátek pečením a hlavně konzumací buřtů. Do
třídy Berušek a Motýlků docházejí děti starší a ty prožily sváteční dopoledne v duchu her a soutěžení.
Prověřily si své schopnosti a dovednosti, rychlost a obratnost a za své snažení byly odměněny
medailemi a sladkostmi. Červen je nejen poslední měsíc školního rok, ale také měsíc školních výletů,
loučení se školou a těšení se na prázdniny.
10. června odjely dvě třídy starších dětí autobusem do Českých Budějovic na základnu
Hasičského záchranného sboru. Zde měly možnost prohlédnout si zázemí profesionálních hasičů,
auta, techniku, vybavení – vše s odborným výkladem. Na interaktivní tabuli si pak mohly vyzkoušet,
jak se chovat v situacích nebezpečí a ohrožení ohněm. Protože pro mnohé děti jsou hasiči velkým
vzorem, byla pro ně návštěva a prohlídka velkým zážitkem, umocněným projížďkou hasičským autem.
Mladší děti jely 19. června na výlet do Lodhéřova. Zde navštívily výrobnu hraček, měly
možnost si vše prohlédnout a hračky využít ve hře.
26. června se konalo rozloučení s předškoláky, tentokrát v kostele sv. Václava. Za účasti
rodičů a prarodičů, pana starosty, paní ředitelky školy. Děti dostaly pamětní list a knihu. Na závěr si
zazpívaly a zarecitovaly. Přejeme jim šťastné vykročení do nové etapy jejich života.
J. Němcová
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FOTOGRAFIE – ČERVEN V MŠ

FOTOGRAFIE –ŠKOLNÍ VÝLET

FOTOGRAFIE – LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V KOSTELE SV. VÁCLAVA
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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. Během školního roku 201415 se sešla dvakrát – v říjnu a červnu. Na obě zasedání byla přizvána ředitelka školy. V září
2014 proběhly po čtyřech letech volby do školské rady.
Rada školy 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. Na jednání je vždy přítomna ředitelka školy, případně
vedoucí ŠJ a ŠD s ohledem na informace z těchto oblastí.

9.2. SDRUŽENÍ RODIČŮ
Sdružení rodičů (dříve SRPŠ) je neziskové sdružení rodičů, kteří se ztotožňují s tradicí
s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělávání. 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. 2015 byl 217 059,21 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.
V roce 2014 účtovala příspěvková organizace v soustavě podvojného účetnictví podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném
rozsahu.
Roční účetní uzávěrka příspěvkové organizace byla zpracována v upořádání položek
účetní závěrky s obsahovým vymezením položek pro příspěvkové organizace stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb.
Veškeré náklady na provoz příspěvkové organizace jsou hrazeny z příspěvku města,
příspěvků žáků na provoz ŠD a MŠ, plateb za obědy a tržeb z hospodářské činnosti. Největší
část příspěvku je vždy určena na spotřebu energií, ostatní vychází z potřeb školy dle
schváleného plánu. Vzhledem k tomu, že účtujeme v kalendářním roce, byl „Rozbor
hospodaření“ předložen zřizovateli již začátkem roku 2015.
Vedle hlavní činnosti vykonává příspěvková organizace i doplňkovou činnost, jako
prostředek k získání mimorozpočtových finančních zdrojů. Jedná se o pronájem nebytových
prostor a organizování mimoškolní činnosti (kroužky). Tato doplňková činnost za úplatu
navazuje na hlavní činnost organizace, neohrožuje kvalitu, rozsah ani dostupnost činností, k
jejichž uskutečňování byla základní a mateřská škola zřízena. Výnosy a náklady spojené
s doplňkovou činností sleduje organizace v účetnictví odděleně od výnosu a nákladu činnosti
hlavní.
Příspěvek Krajského úřadu České Budějovice je určen na platy učitelů a zaměstnanců
školy, na účelově vázané prostředky, další vzdělávání učitelů, učebnice, učební pomůcky,
cestovné, aj.
Další příspěvky Krajského úřadu byly směrovány na zvýšení platů pracovníků
regionálního školství v r. 2014 a na podporu výuky vzdělávací oboru - Další cizí jazyk.
V roce 2014 skončilo hospodaření PO kladným výsledkem hospodaření ve výši –
4 956,21 Kč. Tato částka byla po schválení zřizovatelem převedena do rezervního fondu.
Zřizovatel zajišťoval za příslušný kalendářní rok provozní náklady na vzdělávání a
běžný provoz všech středisek organizace.
Finanční situaci školy výrazně zlepšuje doplňková činnost školy a granty. Z finančních
prostředků získaných z prostředků EU daří vylepšovat školní prostředí žáků a pak, posilovat
finanční prostředky na režijní náklady školy a tím ulehčovat rozpočtu školy.
V roce 2014 probíhaly čtyři projekty „Škola pro život v 21. století“, který je
financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR; a projekt „EU peníze pro ZŠ Lomnice
nad Lužnicí“ z OPVK, v dalších dvou jsme partnery. Jedná se o projekt "Zdravý životní styl
na kolečkách" a "Moderní technologie ve výuce přináší radost a užitek". Výnosy a náklady
projektů jsou sledovány v účetnictví odděleně.
Finanční kontroly probíhají v souladu s Vnitřní směrnicí kontrolního systému, která
vychází z vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole a zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Ve škole je určen příkazce operace
(ředitelka školy). Je sloučena funkce správce rozpočtu s hlavní účetní, kterou vykonává
ekonomka školy. Je dodržen systém předběžné, průběžné a následné kontroly. Za rok 2013
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tímto způsobem nebyly zjištěny závažné nedostatky. Systém předběžných, průběžných a
následných kontrol umožňuje zamezení neoprávněných účetních operací.
K 31. 12. 2014 proběhla inventarizace majetku a závazků. Inventarizační rozdíly
zjištěny nebyly.

10.1. DOTACE , VÝNOSY
CELKEM
CELKEM KÚ
dotace UZ 33353
dotace UZ 33047
dotace UZ 33051
dotace UZ 33052

18 758 523,62 Kč
12 041 475,00 Kč
11 947 000,00 Kč
5 200,00 Kč
21 120,00 Kč
68 155,00 Kč

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
ost.výnosy
výnosy hospodářská/doplňková činnost
ŠJ HČ – výnos z prodeje obědů
ŠJ HČ – výnos z prodeje zboží
ŠJ HČ - výnos z prodeje služeb
nájem
mimoškolní vzdělávání

4 992 684,86 Kč
2 657 265,00 Kč
2 784 000,00 Kč
-126 735,00 Kč
1 097 756,83 Kč
177 200,00 Kč
52 020,00 Kč
860 734,08 Kč
1 524,23 Kč
6 278,52 Kč
1 237 663,03 Kč
796 354,63 Kč
423 646,84 Kč
7 561,56 Kč
600,00 Kč
9 500,00 Kč

CELKEM transfery
grant ESF - "Škola pro život v 21. stol." - UZ 33030 org. 8
ve výši nákladů 2014
úroky banky
Partner - UZ 33019 - Zdravý životní styl na kolečkách
Partner - Moderní technologie ve výuce přináší radost a užitek
grant OPVK - "EU peníze školám" - UZ 33123 org. 7

1 724 363,76 Kč
1 336 426,76 Kč
1 336 387,51 Kč
39,25 Kč
137 376,00 Kč
62 936,00 Kč
187 625,00 Kč
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10.2. NÁKLADY – VÝDAJE
CELKEM
CELKEM náklady z transferu z KÚ České Budějovice
s UZ 33353
z toho na
platy
OON
Nemoc
ODVODY
ONIV
FKSP
s UZ 33047 - "Podpora výuky vzděl.oboru Další cizí
jazyk… Rozhodnutí č. MŠMT-11649-3/2014 ze dne
22.5.2014
s UZ 33051 - Zvýšení platů pedag.prac.regionálního
školství v r. 2014 - Rozhodnutí č. MŠMT-32696-3/2014 ze
dne 22.9.2014
s UZ 33052 - Zvýšení platů prac.regionálního školství v r.
2014 - Rozhodnutí č. MŠMT-34125/2014 ze dne
16.10.2014

18 753 567,41 Kč
12 041 475,00 Kč
11 947 000,00 Kč
8 622 000,00 Kč
50 000,00 Kč
19 107,00 Kč
2 964 822,00 Kč
204 660,00 Kč
86 411,00 Kč

5 200,00 Kč

21 120,00 Kč

68 155,00 Kč

CELKEM náklady z PROVOZU
Základní škola a Mateřská škola
Školní jídelna

3 754 560,57 Kč
2 461 964,15 Kč
1 292 596,42 Kč

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

1 233 168,08 Kč
10 050,00 Kč
1 223 118,08 Kč

CELKEM náklady z transferů
grant ESF - "Škola pro život v 21. století" - UZ 33030 org. 8
grant OPVK - "EU peníze školám" - UZ 33123 org. 7
Partner - UZ 33019 - Zdravý životní styl na kolečkách
Partner - Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

1 724 363,76 Kč
1 336 426,76 Kč
187 625,00 Kč
137 376,00 Kč
62 936,00 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ r. 2013
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11. KONTROLY A JEJICH VÝSLEDKY
10.1. ČŠI
Ve školním roce 2014 - 2015 nebyla ze strany ČŠI provedena inspekce.

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

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

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:

0

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

0

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

13. PŘÍLOHY
Kronika školního roku
Seznamy tříd
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KRO ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - 2015
ZÁŘÍ 2013
2. 9.
4. 9.
5. 9.
9. – 12. 9.
10. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
24. 9.
25. 9.
27. 9.

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

ŘÍJEN 2013

Beseda v knihovně – 2. – 4. třída
1. 10.
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
1. 10.
Návštěva partnerské školy – 6. a 7. třída
7. 10.
Výstava ovoce a zeleniny – spolupráce s místními zahrádkáři a včelaři
7. 10.
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
8. 10.
Podzimníčci – program ŠD
8. 10.
Kurz prevence - alkohol – beseda pro 7. ročník
9. 10.
Lomnicko – ročníková akce 2. Třídy
10. 10.
CHKO Třeboňsko – ročníková akce 3. třídy
10. 10.
Volba povolání – 8. a 9. ročník SOŠ rybářské a vodohospodářské Třeboň
10. 10.
Divadlo Luk: Perníková chaloupka – program MŠ
14. 10.
Pexesový král – program ŠD
14. 10.
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
15. 10.
Volba povolání - Burza středních škol Třeboň – 9. ročník
15. 10.
21. 10.
BGH – Anglické divadlo
Kurz plaváni – 2., 3. a 4. ročník
22. 10.
Povídání o pejskovi a kočičce – projekt 3. ročníku
23. 10.
Den zdraví – nácvik pravidel softballu 7. – 9. ročník
24. 10.
Bezpečný start do života – program prevence Theia v 1. – 2. ročníku
24. 10.
Připravenost dítěte pro vstup do MŠ a ZŠ – přednáška PPP v MŠ
24. 10.
Kyberšikana – beseda, diskuse v 9. ročníku
25. 10.
Násilí a šikana – program prevence Theia v 6. ročníku
25. 10.
Sportovní odpoledne – program ŠD
25. 10.
Životní hodnoty – program prevence Theia v 5. ročníku
25. 10.
28.– 30. 10.
Podzimní prázdniny
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31. 10.

Média – program prevence Theia v 3. a 4. ročníku

LISTOPAD 2013

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

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

LEDEN 2014
Člověče nezlob se – program ŠD
6. 1.
Hladová elektrárna Cassiopeia – výukový program EVVO - 6. třída
7. 1.
Hugo – fugo: Sám doma – program v MŠ
9. 1.
14. 1.
Recitační soutěž – třídní kola
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17. 1.
17. 1.
17. 1.
22. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
29. 1.
29. 1.
30. 1.
30. 1.
31. 1.

Krmítko pro nejmenší - Cassiopeia – výukový program EVVO - 1. třída
Cestování vodní kapky - Cassiopeia – výukový program EVVO - 2. – 3. r.
Pokusy s vodou - Cassiopeia – výukový program EVVO - 4. – 5. třída
Návštěva předškolních dětí v ZŠ – program MŠ
Pololetní klasifikační porada
Čtyři roční období – program ŠD
Beseda s autorem M. Bittnerová – 4. – 9. ročník
Tutorské čtení v AJ – 3. a 5. ročník
Konzultační odpoledne pro rodiče vycházejících žáků
Čím budu – prezentace projektu
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny

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

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

2. 3.
3. 3.
4. 3.
7. 3.
7. – 18. 3.
11. 3.
12. 3.
12. 3.
12. 3.
12. 3.
14. – 21. 3.
17. 3.
21. 3.
21. 3.
24. 3.

BŘEZEN 2014
Finanční gramotnost – školní kolo soutěže
Recyklace – výukový program EVVO – 5. třída
Silový čtyřboj – okresní sportovní soutěž
Den D – projektový den – prezentace firmy před investory – 9. ročník
Vesmír – projekt 3. ročníku
Recitační soutěž – okresní kolo
Poznáváme lesní zvířátka - Cassiopeia – program EVVO - 1. – 2. ročník
Cesta kolem světa - Cassiopeia – program EVVO - 3. a 5. ročník
Jak se žije v lese - Cassiopeia – program EVVO - 4. ročník
Cassiopeia – výukový program EVVO v ŠD
Stonožka – Testování SCIO v 7. a 8. ročníku
Divadlo Luk: Medvíďata – program MŠ
Matematický klokan – mezinárodní matematická soutěž
Z pohádky do pohádky – program ŠD
Z deníku kocoura Modroočka – projekt 2. ročníku

Výroční zpráva školy 2014 - 2015

10
0

3. 4.
7. 4.
9. 4.
10. 4.
14. 4.
14. 4.
14. – 18. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
16. 4.
16. 4.
17. – 21. 4.
23. 4.
24. 4.
26. 4.
28. – 29. 4.
29. 4.
29. 4.

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

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

KVĚTEN 2014
Státní svátek
Ředitelské volno
Smart Note Book - interaktivní tabule – pracovní workshop pro učitele
Mongolsko – výukový program 7. ročník
Mladí investoři – soutěžní odpoledne II. stupeň
Mc Cup – okresní kolo
Dopravní soutěž – Třeboň
Státní svátek – kulturní program žáků školy při pietním
Ředitelské volno
Pomoz mi! Volej 155! – školení pedagogů
Stonožka – testování SCIO v 5. ročníku
České Budějovice – ročníková akce 4. třídy
Planetárium České Budějovice – ročníková akce 5. ročník
Den matek – besídka ŠD
Dopravní hřiště Třeboň
Mc Donald Cup – turnaj v kopané – I. stupeň
Coca – cola Cup – turnaj v kopané – II. stupeň
Kuličkový král – program ŠD
Bezpečnostní olympiáda Rakousko – 4. a 5. třída

24. 3.
24. – 28. 3.
25. 3.
26. 3.
28. 3.
29. 3.
31. 3.
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16. 5.
20. 5.
20. – 22. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
26. 5.
26. 5.
28. 5.
28. 5.
28. 5.

Vrbenské rybníky – Cassiopeia – program EVVO 8. a 9. ročník
Hádej, hádej hadači – soutěž ŠD
Řeka Lužnice a okolí – kurz EVVO – 7. ročník
Testy ECDL v českých Budějovicích
Tutorské čtení – 4. – 5. ročník
Přírodovědná gramotnost – testování ČŠI (vybrané školy) – 8. ročník
Hugo – Fugo: Hurá na prázdniny – program MŠ
Tutorské čtení – 1. – 3. ročník
Cesta pravěkého člověka – program EVVO muzeum Semenec 4. – 5.r.
Cesta pravěkého člověka – program EVVO muzeum Semenec 1. – 3.r.
Mlékárna Mláka – beseda pro 9. Ročník (Finance a podnikání)
40 let školních pěveckých sborů – koncert školních sborů a P. Bendeho
Červené blato – Cassiopeia – program EVVO 6. a 7. ročník
Bezpečnostní olympiáda v Rakousku – 4. a 5. ročník
Anglický jazyk – testování ČŠI (vybrané školy) – 8. ročník
Anglický jazyk – testování ČŠI (vybrané školy) – 4. ročník
Mlékárna Mláka, Pivovar Třeboň – odborná exkurze 9. ročníku

2. 6.
2. 6.
2. – 6. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
9. 6.
9. – 13. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
16. 6.
18. 6.
19. – 20. 6.
21. 6.
23. 6.
23. – 24. 6.
22. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
26. 6.
27. 6.
30. 6.

ČERVEN 2014
Absolvenstké práce – obhajoby 9. ročníku
Den dětí – oslava v ŠD
Prezentace závěrečných ročníkových akcí před spolužáky – I. stupeň
Oslava MDD – program MŠ
Řeka Vltava z paluby lodi – terénní výukový program EVVO - II. stupeň
Naše město – ročníková akce 1. třídy
Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec – 6. ročník
Tutorské čtení AJ – 2. a 5. třída
Mladí investoři – soutěžní odpoledne pro II. stupeň
Šumava – ročníková akce 9. třídy
Corpus Domini – štafetový běh městy
Zábavná šou – program MŠ
Řeka Vltava z paluby lodi – terénní výukový program EVVO - I. stupeň
Slavnost Slabikáře
Večerníčkova předškolička
Zážitkové čtení v AJ – 5. A 6. ročník
SEV Vespolek – pobytový program EVVO 5. ročník
Loučení se školáky – program MŚ
Klasifikační porada
Abeceda podnikání - projekt 9. ročníku
Jihlava – ročníková akce 6. třídy
Mediální workshop – 6. ročník
Po proudu Lužnice – ročníková akce 7. třídy
Příběh Pražského hradu – ročníková akce 6. třídy
Křížem krážem po jižních Čechách – ročníková akce 8. třídy
Ukončení školního roku 2013 – 2014
Výstava závěrečných prací – Stará radnice
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