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Charakteristika školy 

Základní škola byla ve školním roce 2017/2018 organizovaná jako základní škola se 

čtyřmi třídami základní školy praktické, kde jsou také zařazeni čtyři žáci základní školy 

speciální. Při škole je zřízená školní družina. 

Škola využívala čtyři odborné učebny – dílnu, školní kuchyňku, učebnu výtvarné 

výchovy a učebnu výpočetní techniky. K výuce pracovní výchovy slouží také školní pozemek. 

V tomto školním roce došlo k zateplení budovy a výměně oken. Součástí školy je tělocvična. 

Pronajímatelem tělocvičny je ZŠ Fantova, Kaplice.  

Jednotlivé třídy jsou vybaveny počítači, které mají připojení na internet. Připojení na 

internet zajišťuje PC Kaplice. Počítačová učebna má celkem 11 počítačů. Všechny třídy jsou 

vybaveny interaktivními tabulemi. Byly zakoupeny notebooky pro učitele a žáky a dvě třídy 

mají zároveň připojení na tiskárnu, ostatní třídy mají připojení na tiskárnu ve sborovně. Ve 

dvou třídách mají žáci k dispozici tablety, které slouží k procvičování probíraného učiva. 

 Škola je vybavena vhodnými učebními pomůckami, které se ve výchovně 

vzdělávacím procesu efektivně využívají. Průběžně se dokupují nové pomůcky a také řadu 

pomůcek si učitelé zhotovují sami. Aktivně se rovněž využívají DUMy, které byly vytvořeny 

v rámci realizace projektu EU peníze školám. Tvorby DUMů pokračuje a průběžně se 

zařazují do vyučovacích hodin 

 

Přehled učebních plánů, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 

        V základní škole praktické je vyučováno podle  ŠVP pro základní vzdělávání – Cesta k 

poznání. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou vyučování podle ŠVP pro běžnou základní 

školu. Podle nového RVP byl pro ZŠ praktickou zpracován nový ŠVP pro základní 

vzdělávání,  podle kterého je vyučováno od 1. 9. 2017. 

Žáci základní školy speciální jsou vyučováni podle vzdělávacího programu ŠVP Cesta 

za poznáním- vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. 

Personální zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2017/2018  pracovalo ve škole celkem 6 pedagogických pracovníků a 

jedna asistentka pedagoga. Všichni mají pedagogickou kvalifikaci. Pět učitelů má kvalifikaci 

speciálního pedagoga, jedna učitelka má učitelství na II. stupeň ZŠ, obor VV – ČJ. Asistentka 

má rovněž odpovídající vzdělání. V školní družině pracuje vychovatelka na poloviční úvazek.  

Celkový počet pedagogických pracovníků: fyzických:     7 

                                                             Přepočtený:   6,95 

Počet provozních zaměstnanců: fyzických: 2 

                                                    přepočtený: 1,5 

 



Účetnictví a mzdy zpracovávala osoba samostatně výdělečně činná: Od 1. 9. 2015 zpracovává 

účetnictví Jana Kohoutová, tel.:723482685. 

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně při ZŠ Školní, Kaplice. 

 

Údaje o zařazování žáků a zařazení žáků po skončení povinné 

školní docházce  
      Základní školu ve školním roce 2017/18 celkem 36 žáků, (v průběhu školního roku  

došlo ke změně počtu žáků- stěhování). 
Ve školním roce 2017/18 bylo nově zařazeno 6 žáků do základní školy praktické. 

Povinnou školní docházku ukončili celkem 4 žáci z toho 3 žáci v devátém ročníku základní 

školy praktické a 1 žák v 8. ročníku základní školy praktické. 

Z vycházejících žáků pokračují v dalším studiu 3 žáci základní školy praktické.  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy 

Žáci I. stupně i žáci II. stupně (6. ročník)  byli vyučováni podle  ŠVP dle nového RVP od 

1. 9. 2017 Společně všechno zvládneme. Dobíhající žáci ZŠ praktické bylI vzděláváni podle 

ŠVP– Cesta k poznání. Žáci ZŠS jsou Vzděláváni  podle ŠVP- Cesta za poznáním I.: 

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Všichni žáci až na jednoho 

prospěli.  

Prospěch většiny žáků je na velmi dobré úrovni. V souladu se ŠVP  se v jednotlivých 

předmětech plnily odpovídající cíle. Žáci byli vedeni k osvojování strategie učení a 

motivováni pro další vzdělávání. 

Většina žáků po skončení povinné školní docházky pokračuje v dalším vzdělávání. 

V průběhu vyučovacích hodin byli podněcováni k tvořivému myšlení a k řešení problémů 

přiměřených k věku žáků a jejich postižení. Učitelé využívali výukové programy, práci na 

interaktivní tabuli, ověřovali při výuce vytvořené DUMy a rovněž zařazovali práci na PC. 

Vyučující učitelé se zaměřovali na komunikaci, její vedení, pravidla. Se správným způsobem 

komunikace se však vyskytovaly určité problémy, zejména způsob vzájemné komunikace 

mezi žáky. V průběhu školního roku se u žáků rozvíjela schopnost spolupráce a respektování 

práce jiných. Tento cíl se naplňoval zejména v rámci projektového vyučování a projektových 

dnů. Žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti, jejich chování je však ovlivňováno 

rodinným prostředím, a tak někdy dochází ke konfliktům jak žáků s učiteli, tak mezi žáky 

navzájem. V rámci vzdělávacích programů se ve všech předmětech vyučující zaměřovali na 

rozvíjení schopností a dovedností žáků. Velmi dobrých výsledků dosáhli v pracovní výchově, 

práci s počítačem, výtvarné výchově.  

 



Údaje o prevenci rizikového chování 

Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Škola se zaměřila na  vedení žáků ke kladnému postoji ke škole. Rovněž škola 

doporučuje žákům navštěvovat Dům dětí a mládeže, který se nachází v téže budově a  také 

Depo Kaplice, které se nachází nedaleko školy, a se kterým v rámci prevence rizikového 

chování spolupracujeme.  Cílem je také posilovat sebedůvěru a podporovat pozitivní 

vlastnosti. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků je zaměřena na zajištění jejich 

informovanosti. Nedílnou součástí bylo i další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Mezi nejčastější projevy rizikového chování na škole patří vulgární a hrubé chování, p 

(nadávání a posměšky). Informace si pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy předávají 

denně a snaží se na ně okamžitě reagovat. Tyto projevy se objevují u stejných žáků. Do 

skupiny sledovaných žáků bylo zařazeno šest žáků. V průběhu školního roku se řešil jeden 

vážný kázeňský problém. Třídní učitelé důsledně kontrolovali školní docházku a při 

jakémkoli problému jsme se obraceli na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Kaplici. 

V oblasti rizikového chování se kladně projevila informovanost žáků i rodičů. Žáci se 

v problematice docela dobře orientují, nebojí se zeptat. Hodnotí školu kladně. Většina z nich 

má nepříjemné zkušenosti z předchozích škol. Rodiče, kteří navštěvují školu, hodnotí klima 

školy velmi příznivě. 

Přehled kázeňských opatření: 

1. pololetí: DTU – 3 žáci 

               DŘŠ – 6 žáků 

                         Chování uspokojivé – 0 

                         Chování neuspokojivé-1  

2. pololetí: DTU – 3 žáci 

               DŘŠ – 1 žáků 

             Chování uspokojivé: 2  

             Chování neuspokojivé: 0  

Nejčastější projevy nevhodného chování žáků: neomluvené hodiny, nepřipravenost na 

vyučování a neplnění školních povinností. Dále pak hrubé chování ke spolužákům a 

nevhodné chování k dospělým. 

 

 

 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP:  7 účastníků 

Počet navštívených akcí: 11 

Vyučující navštěvovali školení zaměřená na nové formy a metody práce, prevence rizikového 

chování. Využívají se nabídky NIDV a ZVAS. 

DATUM  JMÉNO A PŘÍJMENÍ NÁZEV ŠKOLENÍ POČET HODIN A 
MÍSTO KONÁNÍ 

31.8. -11. 
12 

Ivana Šišková Respektovat a být respektován 
pro školy 

40 hodin Kaplice 

27. 9. 2017 Mgr. Milada Halabrínová EVVO- studánky víly Rozárky 5 hodin , Cassiopea 

7. 10. 2017 Bc. Petra Hromková Matematická gramotnost tvořivě 
1.,2  ročník ZŠ  

16. hodin- Tvořivá 
škola ČB 

24. 10. 
2017 

Mgr. Milada Halabrínová EVVO Luční školka 6 hodin KÚ JK ČB  

6. 11. 2017  Mgr.  Libuše Kyslíková 
 

Ozbrojený útočník ve škole 3 hodiny KÚ JK ČB 

7. 1. 2018  Bc. Petra Exnerová Cesty spolu- učební typy a styly- 
motivace žáků  

NIDV ČB 

26. 2. 2018 Všichni ped. pracovníci Kyberkriminalita  
 

Kaplice 3 hodiny 

4. 4. 2018 Mgr. Milada Halabrínová EVVO Šumavské učení hrou 3 hodiny KÚ JK 

25. 4.- 26.4.  
2018 

Mgr. Dagmar Kovaříková VII. Krajská konference primární 
prevence rizikového chování 

12. hodin JK 

4. 5. 2018 Mgr.  Libuše Kyslíková 
 

GDPR- Srozumitelně a prakticky 6 hodin- NIDV 

5. 6. 2018  Mgr. Dagmar Kovaříková  Rizikové chování dětí a mládeže 6 hodin- NIDV 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Ve školním roce 2017/2018 se škola opět zapojila do akcí pořádaných jinými školami 

a DDM. Jednalo se zejména o sportovní akce.  

Každoročně škola pořádá vánoční a velikonoční výstavu prací v Městské knihovně 

v Kaplici. Tyto výstavy mají velkou návštěvnost a dobrý ohlas u veřejnosti. V tomto školním 

roce jsme pořádali výstavy zaměřenou na téma: Vánoce a Velikonoce. Škola také zajišťuje 

nepřetržitě výzdobu městské knihovny  a budovy školy a aktuálně jí mění. Naše škola také 

pravidelně přispívá a prezentuje se v kaplickém zpravodaji. Žáci naší školy navštěvují 

nejrůznější instituce, spolupracujeme s Městskou, státní i krajskou Policií, místním Depem 

Kaplice, a také s Domovem pro seniory. Podařilo se nám navázat spolupráci se Základní 

školou Benešov nad Černou, se kterými jsme jezdili na výuku plavání do Českého Krumlova. 

V rámci školy se nám také podařilo zúčastnit se několika bezplatných akcí.  



  

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Ve školním roce 2017/18 byla na škole v termínu od 23. 5.- 25. 5. 2017 provedená ČŠI 

inspekční činnost s velmi kladným výsledkem. Velmi pozitivně bylo hodnoceno vzdělávání 

žáků i jejich hodnocení dále také připravenost pedagogů na hodiny i celková vybavenost 

školy pomůckami a ICT technologiemi a jejich zapojení do výuky. Taktéž celkově byla 

chválena výzdoba celé školy a celý tým pedagogů i klima školy. Inspektoři byli se svou 

činností na naší škole spokojeni.  

 

Základní údaje o hospodaření školy 

V kalendářním roce 2018 byla provedena kontrola ze strany VZP. Kontrolované období 

bylo 10/2014- 01/2018. nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 kontrola ze strany OSSZ byla provedena na podzim roku 2017 v letošním roce 

provedena nebyla.  

Hospodářský výsledek roku 2017 byl 1.554,77 Kč  

Do rezervního fondu školy částka 1.554,77 Kč. Bližší informace o financích školy a 

hospodaření v roce 2017 jsou obsaženy v Rozboru hospodaření za rok 2017, který je veřejně 

přístupný u ředitelky školy.  

 

Výchovně vzdělávací práce školy 

Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na celkové rozvíjení vědomostí, 

dovedností a schopností žáků. Do vzdělávacího procesu se zařazují nové metody a formy 

práce. Při vyučování se využívají výukové programy na počítači a rovněž interaktivní tabule. 

Žáci jsou vedeni k vyhledávání informací a rozvíjí se také jejich komunikace. V tomto roce se 

opět podařilo zapojit žáky do mimoškolní činnosti.  

        Personální podmínky ve škole umožňují v plném rozsahu naplňovat zvolené vzdělávací 

programy. 

        Prostorové podmínky jsou dobré. Škola využívá kmenových i odborných učeben. V 

kmenových učebnách jsou vytvořeny prostory pro relaxační činnost. Odborné učebny jsou 

dobře vybaveny. Žáci pracují efektivně s učebnicemi i pracovními pomůckami.  

 Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Podle finančních možností je 

škola vybavována novými učebními pomůckami a výukovými programy. 

 



Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělání 

Ve školním roce 2017/18 škola pokračovala ve spolupráci s nejrůznějšími i nstutucemi a 

se svými partnery.  Škola pravidelně instalovala výstavy prací žáků v městské knihovně. 

Spolupracovala s Jednotou Kaplice. Tato spolupráce spočívala v přípravě vánoční besídky a 

přípravě a realizaci výstav, Dnu dětí a dalších akcí školy.  

 

Další údaje k práci školy: 

 Ve výuce bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků. Stále je třeba mít na paměti 

práci s jednotlivými žáky, pracovat co možno nejvíce individuálně, diferencovat 

práci.   

 Ve vyučovacích hodinách se plní úkoly dopravní výchovy, zdravovědy, etické 

výchovy, EVVO, chování za mimořádných okolností. Práce probíhá formou 

projektového vyučování a několikrát do roka jsou realizovány projektové dny. 

 Dobrých výsledků je dosahováno v protidrogové prevenci, mezi žáky zatím nebyl 

zjištěn výskyt užití drog, kouření. 

 Efektivně se využívá tělocvična a lehkoatletický areál, který je vybudovaný u 

Základní školy Kaplice, Školní.  Kladem jsou dobré výsledky v kolektivních 

sportech.  

 Při pracovní výchově se učitelé zaměřili na rozvíjení manuálních dovedností a 

samostatnosti žáků. Žáci jsou vedeni k tomu, aby práci dokončili a aby jejich 

práce měla smysl. Ve třídách jsou vedeni k udržování pořádku. Žákům chybí z 

domova pracovní návyky, vytrvalost v práci, neumějí spolupracovat ve 

skupinách. 

 V oblasti estetické výchovy je dosahováno velmi dobrých výsledků v práci všech 

učitelek a zejména v práci učitelky výtvarné výchovy. Třídy jsou vkusně a 

nápaditě vyzdobeny, je využívána keramická pec a škola v oblasti výtvarné 

výchovy dosahuje vynikajících výsledků. Veřejnost pozitivně hodnotila 

uspořádané výstavy, byl dokonce zájem o zakoupení prací našich žáků. 

 Přínosem pro školu je spolupráce s Městskou knihovnou v Kaplici, Městem 

Kaplice a dalšími sponzory školy. 

    

 

 

 

 

 



V tomto školním roce byly uskutečněny tyto akce: 

SEZNAM AKCÍ ŠKOLY- ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, 

OMLENICKÁ  

ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018 

 
ZÁŘÍ 

 11. 9. 2017- Třídní schůzky 

 14. 9. 2017- Program Planeta Země- Brazílie 

 22. 9. 2017- Den bez aut- dopravní výchova-  exkurze České Budějovice 

 29. 9. 2017- Projektový den ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí 

 

ŘÍJEN 

 5. 10. Projektový den EVVO- Den lesa 

 13. 10. Atletický den 

 30. 10. 2017 Beseda v městské knihovně Kaplice- I. stupeň 

 31. 10. Halloween ve škole 

 

LISTOPAD 

 2. 11. 2017 Beseda v městské knihovně Kaplice- žáci II. stupeň 

 3. 11.  2017 Prevence rizikového chování- ,, Nebezpečí na sociálních sítích“- Kyberšikana- 

beseda s městskou policií 

 13. 11. Třídní schůzky 

 20. 11.  2017 Prevence rizikového chování- DEPO Kaplice- program ,, Muž a žena-  rozdíly 

a vzájemná očekávání“ 

 22. 11. 2017 Návštěva divadelního představení II. stupeň 

 27. 11. 2017 Návštěva divadelního představení I. stupeň 

 28. 11. 2017 Zdravověda- Zdravá 5 ve škole 

 29. 11.  2017 Pohádka o lesíčku- divadlo ve škole 

 30. 11. 2017 Exkurze do SOU Trhové Sviny- žáci 8, 9. ročníku 

 



PROSINEC 

 6. 12.  2017 Beseda o zrakovém postižení ,, Mathilda“ 

 18. 12. 2017 Vánoční besídka 

 19. 12. 2017 Kino- návštěva filmového představení 

 

LEDEN 

 15. 1. -19. 1. 2018 Konzultační týden- individuální schůzky 

 31. 1. 2018  Sportovní dopoledne 

 

ÚNOR 

 2. 2018- Projektový den EVVO- Stopy zimního života 

 14. 2. 2018 Prevence rizikového chování- beseda o sociálně patologických jevech 

městská policie 

 22. 2. 2018  Masopustní karneval 

 19. 3. 2018 Návštěva sociální rehabilitace Tolerance v Kaplici 

 

BŘEZEN 

 5. 3. 2018 Návštěva divadelního představení I. stupeň 

 6. 3. 2018 exkurze Úřad práce Kaplice- žáci 8, 9. ročníku 

 21. 3. 2018 Prevence rizikového chování- program Memento- protidrogová prevence 

 25. 3.- 28. 3. 2018  Velikonoční jarmark  

 28. 3. 2018  Kino- návštěva filmového představení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUBEN 

 6. 4. 2018 Prevence rizikového chování – beseda Bezpečně do školy- městská policie+ 

státní policie I. + II. stupeň 

 9. 4.2018 Zápis do 1. třídy 

 17. 4. 2018 Prevence rizikového chování- Depo Kaplice- Virtuální svět- II. stupeň 

 23. 4. - 27. 4. 2018 Konzultační týden- individuální schůzky 

 25. 4. 2018 Projektový den EVVO – Den Země  

 30. 4. 2018 Čarodějnice 

 

KVĚTEN 

 9. 5. 2018- Policie- IZS (Integrovaný záchranný systém)  

 14. 5. 2018- Beseda v knihovně- I. + II. třída 

 21. 5. 2018- Beseda v knihovně III. + IV. třída 

 28. 5. 2018- Výlet  I. + II. třídy do ČK  

 31.5. Krajská dopravní policie 

 

ČERVEN 

 4. 6. 2018 Dětský den 

 6. 6. 2018 Exkurze- Domov pro seniory III. + IV. třída 

 7.6 a 8. 6. 2018- Zdravověda- záchranná služba – první pomoc- projektové vyučování 

 11. 6. 2018- výlet III.+ IV. třída 

 18. 6. 2018 Atletický den 

 27. 6. 2018 Exkurze u hasičů 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr: 

Klady: 

 Většina vycházejících žáků odchází do středních odborných učilišť. Jejich hodnocení na 

učilištích je velmi dobré, jak po stránce praktické, tak i teoretické připravenosti. Na dobré 

úrovni je individuální práce se žáky.  

 Na dobré úrovni je rovněž  spolupráce s většinou rodičů, dále s Městským úřadem, 

odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Výsledky přináší spolupráce s Městskou, státní i 

krajskou policií Kaplice. Ze strany města má také škola podporu.  

 Žáci vcelku úspěšně zvládají práci s počítači. Ve všech třídách jsou stolní počítače nebo 

notebooky umístěny trvale. Škola je připojena na internet prostřednictvím PC servisu 

Kaplice. Počítače jsou vybaveny výukovými programy, které se využívají při výuce.  

 Velmi kvalitní DUMy se také využívají při vyučování. 

 Došlo k výraznému posunu při práci žáků na PC. 

 Velmi se osvědčuje výuka keramiky ve školní keramické dílně. 

 Žáci školy navštěvují divadelní představení v Českém Krumlově nebo v Českých 

Budějovicích a filmová představení v Kaplici.  

 Zapojujeme se do sportovních akcí, které pořádají ZŠ v Kaplici.  

 Škola je dobře materiálně vybavena, žáci umí pracovat s moderními pomůckami. 

 Škola má velmi přehledné a zajímavé webové stránky školy, kde jsou pravidelně vkládány 

informace o činnosti školy, a kde se rodiče i široká veřejnost dozví veškeré potřebné 

informace.  

 Zapojení do projektu „Ovoce do škol“ a ,, Mléko do škol“ 

Zápory: 

 Přetrvávají problémy s docházkou u některých žáků. Vše je sledováno a řešeno ve 

spolupráci třídních učitelů, výchovného poradce a preventisty rizikového chování a úzce 

spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků v těchto problémech a také s Odborem 

sociálně právní ochrany dětí v Kaplici, kdy do školy pravidelně za sledovanými žáky 

dochází kurátorka. Rovněž je v průběhu školního roku pořádáno mnoho preventivních 

programů.  

Výroční zprava školy: 

Výroční zpráva byla přednesena v konceptu na pedagogické radě 31. 8. 2018 

Zpráva byla zpracována: 20. 09. 2018 

Zpráva byla odeslána Krajskému úřadu-odbor školství, mládeže a tělovýchovy dne 5. 11. 

2018. 

Zpráva je veřejně přístupná na chodbě školy.  

Zpráva byla projednána a schválena školskou radou ve složení Mgr. Dagmar Kovaříková, 

Drahoslava Opekarová a Jiřina Kostková, a to dne 15. 10. 2018                              

 

                                                                                      Mgr. Libuše Pařízková , ředitelka školy 


