
               
 
              Výroční zpráva o činnosti školy 
                             za školní rok  2005/2006 
 
                             Charakteristika školy 
              
 
                            Zřizovatelem Základní škola T. G. Masaryka je Město Vimperk. 
 
 
     Usnesením městského zastupitelstva č. 652 ze dne 26. 6. 2001 byla schválena nová zřizovací listina, 
kterou Město Vimperk vydalo podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. a jejíž platnost je datována od 29. 6. 
2001. Tato zřizovací listina nahradila do té doby platnou zřizovací listinu č. 6 ze dne 30. 11. 1992, která 
byla schválena usnesením č. 130 ze dne 30. 11. 1992. 
 
Příloha - Zřizovací listina příspěvkové organizace 
 
     V právních vztazích vystupuje ZŠ svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 
       
     V Ústředním věstníku ČR je základní škola zavedena pod názvem Základní škola Vimperk, l. máje 268. 
Na žádost ředitelky školy propůjčilo MŠMT České republiky dne 1. srpna 1995  škole čestný název 
 
 
                   Z á k l a d n í   š k o l a   T.  G.  M a s a r y k a  
 
 
     Statutárním zástupcem školy je ředitelka, která má oprávnění jednat jménem školy a je odpovědná za 
její chod. 
 
     S účinností od 12. 3. 1996 byla škola rozhodnutím Školského úřadu Prachatice zařazena do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení pod číslem jednacím 57/1996-01. 
 
 
     ZŠ T. G. Masaryka měla ve školním roce 2005/2006 v bezplatném pronájmu od Města Vimperk dvě 
budovy. 
 
 
     1) Hlavní školní budova v ulici l. máje č. 268 
              - sídlo vedení školy 
              - třídy  l. stupně - 5. ročníky 
              - třídy 2. stupně - 6. - 9. ročníky 
              - školní jídelna 
       
 
 
      2) Budova školy stojící v parku, ulice Pražská č. 167 
              - třídy l. stupně  - 1. - 4. ročníky 
              - školní družina 
       
 
 
     3) Pronájem budovy  pro potřeby  ST, ulice l. máje č. 182 
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Počet tříd : 19 - l. stupeň  10  
                         2. stupeň   9 
 
Počet odbor. učeben -  9, z toho 3 obsazeny třídami 
 
Počet oddělení ŠD   - 2      
 
Kapacita ŠJ - 700 strávníků 
 
Velikost školního pozemku - 14.698 m2 
 
 
Vedení školy : 
                      ředitelka školy - Mgr. Dagmar Rückerová 
 
                          zástupce řed. školy - Mgr. Dana Toušlová 
                           
                          vedoucí školní jídelny - Jarmila Bartůšková 
 
                          výchovná poradkyně - Mgr. Věra Ettlerová 
 
                          ICT koordinátor – Mgr. Karel Střeleček 
 
            THP      sekretářka, účetní - Drahomíra Staňková 
 
                         zpracování mezd – Ing. Ivana Šípková 
 
                         pokladník  - Mgr. Karel Hudeček, od 1.1. 2006  - Jiřina Střelečková 
 
 
 
Počet pedagogických pracovníků             30 
                        z toho učitelů                            28 
 
Počet správních zaměstnanců                      8 
 
Počet THP                                                                 3 
 
Počet obchodně provozních prac.              5 
 
Na mateřské dovolené                                 2 
 
Rodičovský příspěvek                                      1 
 
Celkem průměrný počet zaměstnanců   47 
(mimo MD a dlouhodobě nemocných) 
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Materiálně technické zabezpečení budov 
 
Systém vytápění 
 
     Každá školní budova má svou vlastní teplovodní kotelnu s plynovými kotli na zemní plyn. 
Každoročně se  provádí revize plyn. přípojek a plynových kotlů. 
 
 
 
Provedené opravy 
 
 
l. Budova l. stupně - ul. Pražská č. 167 
      -  chodbový zvonek  - audiotelefon 
          vedení audiotelefonu připojeno do tělocvičny, učebna ZUŠ, sborovny, školní družiny a na chodby 
budovy 
      -  oprava odpadu WC 
      -  vymalování šaten a chodby v suterénu 
       
Byt Pražská 
      -  vymalování bytu 
      -  zapojení a revize kotle 
      -  revize plynu a proškolení nájemníka 
 
 
 
2. Budova 2. stupně - ul. l. máje 268 
      
Během školního roku se nepodařilo v zastupitelstvu Města prosadit dokončení rekonstrukce 
elektroinstalace 
v budově l. máje. 
     - rekonstrukce kabinetu tělesné výchovy, instalována sušící topná tělesa a pořízen nový nábytek 
     -  v kabinetě Tv  a v učebně fyziky   bylo položeno nové lino 
     - výměna střešní krytiny nad kabinetem Tv 
     - okna na jižní stranu byla opatřena plechovými okapničkami 
     - pro žáky sportovní třídy VII.A byly pořízeny uzamykatelné skříňky 
     - vymalována školní  kuchyně a sociální zařízení u školní jídelny 
     
 
 Byt l. máje  
     - výměna oken bytu v budově l. máje I. patro – na západ  /se souhlasem bytového odboru MěÚ 
Vimperk/ 
     - nátěry oken severní strany 
     - oprava elektroinstalace v koupelně a kuchyni 
     - oprava WC a odpadů 
     - vyvložkování komínů a revize  
     - revize plynu a  proškolení nájemníka   
     
 
 
Další uskutečněné akce 
       -  vybudována  atletická dráha (tartanová) 
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                          Pedagogický sbor 
 
     Vedení školy : Mgr. Dagmar Rückerová, 1956, Čj-Hv, ředitelka 
                              Mgr. Dana Toušlová, 1957, Čj-Ov, zástupce řed. školy  
                               
 
     Výchovný poradce : Mgr. Věra Ettlerová, 1949, M-Tp 
                                                                         
 
     Třídní učitelé  :. 
                                  Mgr. Jitka Ondřejová, 1955, l. stupeň TU                                  I.A 
                                  Mgr. Olga Samcová, 1957, 1. stupeň, TU                                  I.B 
 
                                 Mgr. Dagmar Daňková, 1964, 1. stupeň  TU                            II.A 
                                 Mgr. Dana Kubíčková, 1963, l. stupeň  TU                              II.B  
 
                                Mgr. Iva Karasová, 1964, l. stupeň TU                                     III.A 
                                Mgr. Margit Spiegelová, 1956, l. stupeň TU                            III.B 
 
                                        Jana Frčková 1964, l. stupeň TU                                      IV.A 
                               Mgr.  Martina Mondlová, 1972, l.stupeň TU                            IV.B 
 
                               Mgr. Zuzana Jandová, 1977, M-Ov, TU                                    V.A 
                               Mgr. Bohuslava Schneiderová, 1955, l. stupeň TU                    V.B 
 
                                                                            
                               Mgr. Josef Bejček, 1956, Z-Tv, TU                                             VI.A 
                               Mgr. Karel Střeleček, 1950, 2. stupeň TU                                   VI.B                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                               Mgr. Věra Ettlerová, 1949, M-Tp, TU                                        VII.A 
                               Mgr. Bohumila Sellnerová, 1960, M-Př                                      VII.B                           
                               Mgr. Radka Voldřichová, 1978, Čj-HV, TU                               VII.C                                   
                                                                                                                                                                                            
                               Mgr. Olga Lavičková, 1950, Př.-Poz., TU                                 VIII.A  
                               Mgr. Martin Procházka, 1967, M-F, TU                                    VIII.B 
 
                               Mgr. Jana Hudečková, 1967, Tv-Př, TU                                     IX.A 
                               Mgr. Jaroslava Pánová, 1952, Nj-Rj, TU                                    IX.B 
                              
                                                                                                                                                                                                                
 
     Ostatní učitelé :  
                                Mgr. Marie Čejková, 1946, Př-Poz 
                                Mgr. Karel Hudeček, 1943, Tv-Rj 
                                        Helena Bízková, 1981, Nj-Hv 
                                  Bc. Vladislava Lehečková, 1968, D 
                                Mgr. Václav Jakš, 1943, Ch-Tv 
                                        Alžběta Rückerová, 1981, Hv-Čj                                                                                                  
                                PhDr. Libuše Hudečková, 1943, Čj 
 
 
     Vychovatelky ŠD :  Alena Iglerová, 1954                             
                                     Pavla Čábelková, 1976 
 
 
     MD :   Lenka Malíková, 1963 - vychovatelka                    
            Mgr. Renata Frková, 1965, Čj - učitelka 
            Mgr. Jitka Kudrličková, 1973,  Nj - Hv - učitelka    
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                                Ostatní zaměstnanci 
 
 
Správní zaměstnanci : 
 
 
THP:            Drahomíra Staňková, 1964, sekretářka, účetní 
                      Ivana Šípková, 1964, zpracování mezd (externě) 
                      
 
Školnice :     Vlasta Hůdová, 1948  (do 30. 9. 2005) 
                      Jiřina Střelečková, 1952  (od l. l0. 2005) 
                         
                                                                              
Topiči :        Václav Bláha 1956 
                      Josef Smola, 1948           
                      
 
Uklízečky :   Naděžda Kůrková, 1954 
                      Jana Rysková, 1968 (do 31. 12. 2005) 
                      Šárka Narovcová, 1969  (od 3.1. 2006) 
                      Pavla Hodoušková, 1982 
                      Ludmila Hodoušková (od 1.11. 2003  úv. 0,2 - Tv) 
                      Jarmila Bartůšková, 1950 - Šj  
                      Jiřina Střelečková, 1952  (do 31.12. 2005 úv. 0,49)           
                      Petra Matějková, 1982  (od 3.1. 2006  úv. 0,5)  
 
 
 
 
 
Obchodně provozní pracovníci ŠJ : 
 
Vedoucí ŠJ :  Jarmila Bartůšková, 1950 
 
Kuchařky :   Ludmila Hodoušková, 1958 
                      Zdenka Škopková, 1949 
                      Ivana Fojtů, 1964  (do 31.12. 2005) 
                      Věra Krejčová, 1950 
                      Milada Řezníková, 1954 
                      Jaroslava Kantorová, 1960 (od 3.1. 2006) 
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Školská rada ZŠ TGM Vimperk 
 
Vznik školské rady je dán zákonem 561/2004 Sb. Podle tohoto zákona jmenuje třetinu školské rady 
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 
 
Členové jmenováni Radou města Vimperk dne 21. 3. 2005  usnesením č. 232: 
Dana Bostlová 
Ing. Michal Janče 
Ing. Josef Kotál 
 
 
Členové z řad pedagogů ZŠ TGM Vimperk zvoleni dne 14. 4. 2005: 
Mgr. Věra Ettlerová 
Mgr. Iva Karasová 
Mgr. Dana Toušlová 
 
 
Členové z řad rodičů zvoleni dne 21. 4. 2005 
 Marie Hadravová 
Ing. Blanka Jančová 
Magda Vaňková 
 
Jednání Školské rady ZŠ TGM Vimperk : 21.9. 2005 – 1. seznámení s Výroční zprávou školy - schváleno                 
                                                                                         2. seznámení se škol. řádem – schválen  
30.11. 2005 - Další schůzka Školské rady – seznámení s klasifikačním řádem ZŠ TGM - schválen  
 
 
                                                                                                                                                     
 
 
Počty žáků : 
      
     a) k l. 9. 2005 
                                              celkem                     hoši                    dívky 
         1. st.                               191                           93                      98 
         2. st.                               219                        118                      101 
         ______________________________________________________ 
                                               410                         211                     199 
 
 
  
     b) k 31. 1. 2006 
                                             celkem                     hoši                     dívky 
          l. st.                            191                            93                        98 
          2. st.                           222                           118                     104 
         --------------------------------------------------------------------------------- 
                                            413                            211                     202 
 
 
                                                                                                                 
     c) k 30. 6. 2006 
                                            celkem                     hoši                       dívky 
         l. st.                              188                         89                            99 
         2. st.                             220                        117                         103 
         _______________________________________________________ 
                                             408                         206                        202 
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Zameškané hodiny 
 
     l. pololetí     l. st.          6.587  z toho    8 neomluvených 
                         2. st        12.491  z toho   98 neomluvených 
                  ___________________________ 
                            13.148  z toho     106 neomluvených 
 
 
     2. pololetí    l. st.           7.057 z toho    86  neomluvených 
                        2. st.         16.179 z toho   403 neomluvených 
                        _____________________________________ 
                                         23.236 z toho  489 neomluvených 
 
 
  
 
 
 
Nemocnost 
 
     Ve školním roce 2005/2006 bylo pro nemoc zameškáno celkem 662 kalendářních dní, na čemž se 
podílelo  
26 zaměstnanců. 
 
 
Rozdělení : učitelé - podílelo se  9  ...........  NC........... 137   pracovních dní 
                                                     1             OČR ........      9       - " - 
 
                  vychovatelky –  podílela  se l .... NC ........    10  pracovních dní   
 
                  správní zaměstnanci, THP - podíleli se 3 .... NC.......  61  pracovních dní 
                                                                                  1... OČR ...      4                                                                                  
 
                  zaměstnanci ŠJ – podílely  se  4  .......... NC ...... 192 
                                                                          
  
     OČR bylo v délce 13  dní a podílely se na něm 2 zaměstnankyně (1 učitelka, 1 správní zaměstnankyně ). 
 
 
Pracovní neschopnost na škole : měsíc 9/2005 – 12/2005   
Nemocensky pojištěno 47,071 osob z toho ženy 39,071 
Nemoc ........... 7 osob................ 207 kalendářních dnů 
Celkem nemoc v % .................... 3,60 (za 122 kalendářních dnů) 
 
 
                                                    měsíc 1/2006 – 8/2006 
Nemocensky pojištěno 44,928 osob z toho ženy 37,001 
Nemoc ......   19osob /z toho ženy 17/......481 kalendářních dnů (z toho ženy 455)  
Celkem nemoc v %...................  4,41 (za 243 kalendářní dnů) 
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Zastupování, přesčasové hodiny 
 
K zastupování za delší nepřítomnost byly využívány důchodkyně nebo další pracovníci, a to na krátkodobé 
smlouvy za zastupování,  nebo stávající učitelé odsuplovali některé hodiny jako přesčasy. 
 
 
Zástup za : pí Kůrkovou -  17.10. – 22.11. 2005  ..... pí Hubáčková 
                                            23.3. – 28.3. 2006 .........  pí Hubáčková 
                                            12.6. – 18. 6. 2006.......... pí Hubáčková 
 
                  sl. Čábelkovou – 31.10. – 4.11. 2005 ..... pí Desatová 
                                              27.2. – 5.3. 2006  .......  pí Desatová  
 
                  pí Frčkovou – 26.9. -13.11. 2005 ...........p. Jakš, sl. Rückerová A. 
 
                  za nemocné kuchařky vypomáhaly důchodkyně paní Mašková, Koubová 
 
                  pí Ondřejovou – 7.2. – 21.3. 2006 ......... pí Sovová H. 
 
                   
 
 
 
Přesčasové hodiny : 
                                    Dagmar Rückerová – 2 hod. – od 2. pololetí 
 
 
 
Reedukace : 
                     Dagmar Daňková   1 – v rámci úvazku 
                     Dana Kubíčková    1 – v rámci úvazku 
                     Olga Samcová        2 – v rámci úvazku 
                     Jitka Ondřejová      2 – v rámci úvazku 
 
 
 
 
Zkrácené úvazky :            
 
 
     učitelé – Helena Bízková              13 hod.              0,59 
                   Vlaďka Lehečková          20 hod.              0,909 
                   Zdeňka Hrbáčková            3 hod.              0,136                   
                   Libuše Hudečková           10 hod.              0,454                   
                   Karel Hudeček                   9 hod.              0,409 
                   Václav Jakš                      11 hod.              0,5 
                   Alžběta Rückerová            7 hod.              0,318 do 31.1. 2006 
                    
                                                                                     
 
     vychovatelky   -  Alena Iglerová      25 hod. úvazek 0,87 
                                 Pavla Čábelková   25 hod. úvazek 0,87 
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     správní zaměstnanci -  Jana Rysková  8 hod.   - úvazek 1 do 31.12. 2005 (do 31.1. 2006 nemoc) 
                                          Pavla Hodoušková    0,438 
                                          Ludmila Hodoušková    0,24 úvazek /úklid TV/ 
                                          Ivana  Šípková          0,2 úvazek 
                                          Drahomíra Staňková  1 / Mě 0,8, ŠÚ 0,2/ 
                                          Naděžda Kůrková      1  
                                          Vlasta Hůdová           1 
                                          Jiřina Střelečková      0,49  do 30. 9. 2005 
                                          Jiřina Střelečková      1 od 1. 10. 2005  
                                          Karel Hudeček           0,3   dohoda  /do 30.12. 2005/ 
                                          Karel Hudeček           0,1   dohoda /od 1.1. 2006/ 
                                          Jiřina Střelečková      0,2    dohoda /od 1.1. 2006/ 
                                          Josef Smola               0,75   
                                          Petra Matějková        0,5  od 3.1. 2006 
                                          Jaroslava Šikýřová    0,5 od 1.10. 2005 – 23.12. 2005 
 
 
 
 
Vzdělávací akce pořádané ve školním roce 2005/2006 
 
 
       Název akce                                                         Počet pedag. pracovníků 
_______________________________________________________________________                                       
 1.   
Vzdělávací akce byly organizovány Pedag. centrem Č. Budějovice a  OA a G Vimperk. 
Obchodní akademie  a  Gymnázium Vimperk organizovaly kurzy SIP.  
Všichni účastníci kurzů udělali závěrečnou zkoušku a obdrželi Osvědčení nebo Certifikát. 
 
Osvědčení  o započtení volitelného modulu Školení poučených uživatelů – Počítačová grafika  
získali : Mgr. M. Procházka,  Mgr. J. Hudečková, Mgr. V. Ettlerová, Mgr. B. Schneiderová 
Certifikát – úvodní modul a dva volitelné moduly získali: Mgr. M. Procházka, Mgr. B. Schneiderová 
 
r. 2005 (1.9. – 31.12. 2005) 
Kurz pro instruktory lyžař. výcvik. zájezdů                 ........................     l 
 Jak využít RVP ke zlepšení v Čj .........................................................    2 
Tvorba ŠVP na l. stupni ZŠ a jeho aplikace ..........................................  2 
Gramatické hry pro mladší žáky   .........................................................   1 
Práce se skenerem          ........................................................................   2 
 
r. 2006 (1.1. – 30.8. 2006) 
Jak psát výstup. hodnocení – internet. kurz ..........................................   1 
Učitel fyziky – osvědčení ....................................................................... 1  
Rámcový vzděl. program ....................................................................... 12 ks knihy 
Pozitivní změny ve vyučování – dálkový kurz + licence pro ped.......    1  
Školení v elektrotechnice .....................................................................   5 
Sociál. patolog. jevy u dětí ..................................................................    1 
Hudební rok RVP – Tóny jara .............................................................   2 
K učebním osnovám chemie pro ZŠ ve ŠVP .......................................  1 
Projektové vyučování a rozvoj žák. kompetencí RVP- Mat.................  1   
Tvorba ŠVP na l. stupni ZŠ – učební osnovy ......................................  4 
Tvorba ŠVP na l. stupni ZŠ, učební plán a učeb. osnovy ....................  1 
Tvorba ŠVP na l. st. ZŠ – nové názvosloví v org. chem. ....................  2 
Ochrana zvířat ....................................................................................... 1 
Turistický kurz Vysové Tatry ............................................................... 1 
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                      Výchovně vzdělávací činnost 
 
Přehled vzdělávacích programů: 
 
     l. stupeň 
                   1.,2.,3.,4.,5. ročník - Základní škola č. j. 16847/96-28 
 
 
     2. stupeň 
                   6.- 9. ročník - Základní škola č. j. 16847/96-28 
 
     Podle speciálních plánů pracovaly na škole třídy: 
            s rozšířenou výukou tělesné výchovy - č. j. 29738/96-22-50 ( VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A) 
 
 
 
 
Prospěch : 
 
 
     a) l. pololetí 
 
                l. st.   Prospělo s vyznamenáním                 110 žáků 
                          Prospělo                                              76 žáků 
                          Neprospělo                                    5 žáků (4 žáci z jednoho předmětu a 1 žák ze 2 předmětů) 
                                                                                                                                                          
 
                2. st. Prospělo s vyznamenáním                   59 žáků     
                        Prospělo                                              154  žáků     
                        Neprospělo                                             9  žáků    
        ----------------------------------------------------------------- 
                                                                                    413  
 
 
 
               Z jednoho předmětu neprospělo                    5 
 
               Ze dvou předmětů neprospěli                        1 
 
               Ze tří a více předmětů neprospěl                   3 
                
 
 
               1. st. + 2. st. Prospělo s vyznamenáním     169 žáků 
               Prospělo                                                      230  žáků 
               Neprospělo                                                   14  žáků  
        -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                   413 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 



- 11 - 
 
 
 
 
     b) 2. pololetí 
 
                 1. st.     Prospělo s vyznamenáním     121  žáků 
                              Prospělo                                   63  žáků 
                              Neprospělo                                 4  žáci 
        --------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                             188 
 
 
                Z jednoho předmětu neprospěli                3 
 
                Ze dvou a více předmětů  neprospěli        1 
 
 
                                                                             
 
 
                2. st.   Prospělo s vyznamenáním              57         
                           Prospělo                                        155 
                           Neprospělo                                       8 
               -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 220 
 
 
               Z jednoho předmětu neprospěli                 1 
 
               Ze dvou a více předmětů neprospěli          7          
                
                                                                                
 
               1. st. + 2. st.  Prospělo s vyznam.          178 
                                    Prospělo                            218 
                                    Neprospělo                         12 
               -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                              408 
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Výchovná opatření: 
 
 
                Napomenutí TU     důtka TU     důtka ŘŠ     2. st.    3. st.     Pochvala        Premiant školy  
                                                                                                            TU        ŘŠ 
__________________________________________________________________________________ 
 
l. pololetí 
l. stupeň           6                      3                 2               0            -           27           - 
2. stupeň          4                      6                 3               2            -           41           - 
__________________________________________________________________________________ 
                       10                     9                 5               2            0          68          0             --- 
 
 
 
 
2. pololetí 
l. stupeň         5                    3                  2               0            -            64          0              81 
2. stupeň        9                    5                  2               4            3            53          2              57 
__________________________________________________________________________________ 
                     14                   8                  4               4             3          117         2            138   
 
 
 
l. pol. + 2. pololetí 
l. stupeň         11                    6                   4               0           0               91          0              81 
2. stupeň        13                   11                  5               6           3              94           2              57  
_________________________________________________________________________________ 
                      24                   17                  9                6           3             185         2            138 
 
 
 
 
Volitelné předměty: 
 
 
Název  předmětu                           třída                     počet skupin              počet žáků 
________________________________________________________________________________ 
Seminář a praktika 
z přírodovědných předmětů          8.,9.                            2                                29 
 
Informatika                                7.,8.,9.                            3                               53 
 
Domácnost                                 7.,8.,9.                            2                               30 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                         7                              112 
 
 
V rámci rozšíření učebních plánů o l hodinu v 7. ročnících byl zaveden nový volitelný předmět konverzace 
z Nj a konverzace z Aj, tohoto předmětu se zúčastnili všichni žáci 7. tříd – i sportovní třídy. 
 
Celkem Konverzace Nj –  2 skupiny   -   34 žáků 
              Konverzace Aj –  2 skupiny   -   32 žáků 
 
Tento volitelný předmět byl financován jako projekt „ Hodina“ z fondu EU. 
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Mimoškolní aktivity : 
 
Ve školní družině bylo zapojeno průměrně 62 dětí. Školní klub při škole nepracoval.  
 
 
 
 
Nepovinné předměty : 
 
 
Název                                                              třída               počet skupin        počet  žáků 
________________________________________________________________________________ 
Zpěv a pohybová výchova                                1.- 4.                          1                          12 
 
Zpěv a pohybová výchova                                6.- 9.                          2                          34 
 
Na tento předmět docházely i žákyně ze ZŠ Smetanova, SŠ, SOU a VŠ. 
 
 
Dramatická výchova                                        2. – 6.                          2                        25 
 
 
Náboženství                                                     1.- 9.                          1                            14 
                                                                         
 
Žáci měli možnost navštěvovat hodiny nápravy čtení - reedukace.  Reedukace byla vyučována 
v 6 skupinách, celkem se účastnilo 24 žáků. 
 
                                                                                          
 
 
 
 
Výuka cizích jazyků 
 
 
       Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků jednak povinnou výukou jednoho cizího jazyka od 4. 
ročníku, jednak výukou jazyků jako kroužek pro žáky od l. tříd. 
Povinně navštěvovali žáci od 4. třídy německý a anglický jazyk.  
       Ve třinácti  třídách 4.-9. ročníku byl vyučován německý jazyk v  9 skupinách (účast 150 žáků) a 
anglický jazyk v 7 skupinách (účast 146 žáků). 
Kromě povinné výuky cizího jazyka měli žáci možnost rozšiřovat své jazykové schopnosti v kroužcích 
cizího jazyka. 
 
 
Byly otevřeny tyto kroužky :   Anglický jazyk   pro  1. třídu 
 
                                                 Anglický jazyk pro  2. a 3. třídu 
    .                                       
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Kroužky 

 
a) při škole 
 

Název                                                                  třída                   počet skupin          počet žáků 
________________________________________________________________________________________ 
 
Kroužek Aj                                                          1.                                 1                           11 
 
Kroužek Aj                                                        2.-3. r.                            1                          13 
 
Sborový zpěv                                                     5.-9. r.                            1                          19 
 
Přírodovědný                                                     5.-9. r.                            1                            8                         
 
Základy práce s počítačem                                2.-6. r.                            2                           29 
 
Skiraple                                                             1.-5. r.                            2                           36  
 
Volejbal                                                             6.-9. r.                            1                           19 
 
Zdravotní                                                          6.- 9. r.                            1                           14 
 
Základy pohyb.  výchovy                                                                          2                            31 
 
Zpěv a pohyb. výchova (mažoretky)                                                         3                            46 
 
 
     
 
            b) při DDM a TJ 
 
                Celkem navštěvovalo kroužky při DDM a TJ 149 žáků 
 
            K nejnavštěvovanějším kroužkům patří tyto :           gymnastický     24 žáků           aerobik                3 
                                                                                               hokej                 28                    kytarový kr.        1   
                                                                                               fotbal                18                     výtvarný kr.        4 
                                                                                               skaut                 14                     házená                 5 
                                                                                               keramický kr.     9                     kynolog. kr.         1  
                                                                                               Jui-jitsu              4                     bike                      1                                       
                                                                                               míčové hry         5                     florbal                  1  
                                                                                               rybářský kr.        4                     šerm                     1   
                                                                                               taneční kr.           2                     Berit                    1 
                                                                                               šachy                   4                     plavání                2 
                                                                                            
                                                                                                 
         
 
           c) ZUŠ  
 
              Výuky v ZUŠ se v roce 2005-2006 účastnilo 54 žáků, kteří pracovali jak v hudebních oborech 
        (hra na klavír ,  klávesy, akordeon, housle, dech. nástroje...) či v oboru výtvarném.  
        Dechový orchestr navštěvovalo 8 žáků. 
                                                                                   
 
 
 
Projekt Scio 
 
V rámci celostátního projektu Scio měli žáci pátých tříd možnost ověřit si své znalosti a vědomosti. 
Vyplňovali testy z českého jazyka, matematiky test o všeobecných studijních předpokladech. Tyto testy 
byly opraveny a výsledky zaslány do centrálního počítače, který je vyhodnotil. 
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Uskutečněné projekty 
 
                                           Škola nanečisto 
                                 
                               Projekt  Základní školy T. G. Masaryka Vimperk 
                          
 
Zpracovala:  Dagmar Rückerová, ředitelka školy 
Datum zpracování: 20. ledna 2005  
 
Inspirace: časopis Prvňáček 1/2004 – článek Jana Exnera,  
                 praktikováno v ZŠ Praze – Újezdě – 5 let   
 
Zdůvodnění projektu: 
 

1) Ulehčit  dětem přechod z mateřské školy do školy základní, umožnit jim  pobyt v novém 
prostředí, seznámení s novými lidmi a přiblížení činností, se kterými se setkají během 
vyučovacího procesu. Eliminovat strach z neznámého. 

2) Rozšířit stávající spolupráci s mateřskými školami 
3) První setkání budoucích spolužáků a učitelů, podpora kamarádství, vzájemné tolerance a 

respektování  
4) Podpořit zájem rodičů a dětí o ZŠ TGM Vimperk 

 
 
I. Prostřednictvím nástěnky ( stojky) umístěné v MŠ pravidelně informovat  o  činnosti školy
  
     - akce školy 
    - činnost Rady rodičů při škole 
    - výsledky soutěží a přijímacího řízení na SŠ 
    - činnost zájmových útvarů 
    - zveřejnění projektu 
 
II. V měsících prosinec - červen uspořádat 6 setkání budoucích prvňáčků s vyučujícími      
ZŠ TGM Vimperk v domluveném a zveřejněném termínu 
       
     Na přípravách setkání se budou podílet všichni vyučující 1. stupně 

- střídání činností, aby děti nebyly odpoledne unavené 
- seznámení s novým prostředím – učebny, ŠD, tělocvična, šatna, jídelna 
- přiměřenou formou seznámení s jednotlivými vyučovacími předměty 

l. krok – projednat s vyučujícími ZŠ 
2. krok – projednat s ředitelkami MŠ 
3. krok – seznámit se záměrem rodiče na třídní schůzce v MŠ 
4. krok – rozpracovat jednotlivé hodiny ( jmenovat vedoucího projektu) 
Vedoucí projektu : pí učitelka Dagmar Daňková  
 
Zahájení dvouhodinové lekce : 13 hodin v ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167 
 
Doprovod do školy: vyučující MŠ nebo rodiče budoucích žáků 
 
Vyučující MŠ budou v průběhu ŠKOLY NANEČISTO přítomny 
 
Přítomnost rodičů je vítána 
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Budoucí prvňáčkové budou do projektu zařazeni na základě písemné přihlášky podepsané rodiči 
( vytvoří vedoucí projektu) 
V případě vyššího počtu přihlášených budou žáci rozděleni do dvou skupin 
 
 
Zařazené činnosti 
l) Seznámení s budovou 
2) Pracovní činnosti (práce s papírem, látkou,modelínou a dalším drobným materiálem) 
3) Tělovýchovné činnosti v tělocvičně ( lavičky, žíněnky, míče, obruče a další náčiní) 
4) Hudební činnosti v učebně hudební výchovy ( zpěv, Orfovy nástoje, pohyb podle hudby) 
5) Matematické činnosti ( poznávání číslic 1 – 5 , číselná řada 1 – 5, přiřazování odpovídajícího 
počtu předmětů k číslici, poznávání většího a menšího, poznávání základních geometrických 
tvarů, seznámení s učebními pomůckami pro matematiku)  
6) Jazykové dovednosti ( vyprávění podle obrázků, poznávání činností podle obrázků, rozklad a 
skládání slabik a slov – „slovní fotbal“, vnímání čteného textu, seznámení s tvary písmen, hra – 
PEXESO) 
7) Výtvarné činnosti ( práce s pastelkami, vodovými barvami, křídami – tabule) 
8) Komunikativní dovednosti ( vyprávění, rozhovory, návyky školáka, svět kolem nás – forma 
hry,seznámení s učebními pomůckami) 
9) Seznámení s činností školní družiny, návštěva školní jídelny 
 
Prezentace projektu 

- nástěnky v MŠ 
- fotoalbum 
- nástěnky v ZŠ 
- kabelová televize 
- tisk 
- WWW stránky 

 
Potřeby účastníka projektu (budoucího prvňáčka) 

- přezůvky 
- cvičební úbor 

 
Pitný režim zajišťuje škola 
 
Pomůcky ( zajistí ZŠ TGM )  

- papíry, pastelky, vodové barvy, barevné papíry, lepidlo, látky, křídy, obrázky, učebnice, 
kostičky, stavebnice atd. 

 
Finanční náklady 

- hrazeny z hospodářské činnosti školy, popř. sponzorsky 
 

Hodnocení projektu 
1) statisticky – počet zúčastněných 
2) anketa pro rodiče budoucích prvňáčků 
3) hodnocení vyučujících MŠ 
4) hodnocení realizátorů projektu 

 
 
 
 
 
 



- 17 - 
 
 
Hodnocení projektu   „Škola nanečisto“ 
Třetí ročník tohoto projektu významně posílil zájem rodičovské veřejnosti i dětí o vzdělávání  
v naší základní škole. Do tohoto projektu se zapojily všechny vyučující l. stupně naší ZŠ, obě 
mateřské školy i vedení školy. Vedoucím projektu byla Mgr. Dagmar Daňková. 
     S projektem byli seznámeni rodiče budoucích žáků l. ročníku i vyučující MŠ na třídních 
schůzkách v závěru roku 2005. 
 
 
     Zahájení projektu připadlo na 20. prosince 2005, kdy byly do školy pozvány předškolní třídy 
obou mateřských škol, aby viděly, co školáci umí. Dne 31. ledna 2006 proběhla příprava dětí na 
zápis do l. třídy. Děti se seznámily s prostředím, kde bude zápis probíhat, nakreslily obrázek a 
vyzkoušely si psát na tabuli. Přihlášky do projektu Škola nanečisto vyplnili rodiče budoucích 
prvňáčků při zápisu k povinné školní docházce. 
     Do projektu , který probíhal jednou měsíčně v prostorách budovy Pražská od 13.00 do 15.00 
hodin, bylo přihlášeno 37 žáků. 
     Setkání s podtitulem Škola je můj kamarád + Vv  připravily J. Frčková, M. Mondlová  
a B. Schneiderová.  
      Téma Přišlo jaro + Pv  řídily D. Kubíčková, J. Ondřejová, O. Samcová. 
      Setkání s námětem Moje rodina + Tv zajistily D. Daňková, I. Karasová. 
      Závěrečné setkání pod vedením M. Mondlové a M. Řeřichové patřilo pohádkám  a  hudební 
výchově. Při tomto posledním setkání se dětem i jejich rodičům představil se svou pohádkou 
dramatický soubor pod vedením I. Karasové, děti si společně připomněly všechna předcházející 
setkání a ocenění za zvládnutí  úkolů Školy nanečisto i sladkou odměnu. 
      Celý projekt byl prezentován na www stránkách i časopise KOŠ, o jednotlivých setkáních 
formou letáků byli informováni rodiče předškoláků v mateřských školách.  
 
 
                      
                                                                PP  RR  OO  JJ  EE  KK  TT    ZZ  VV  LL  ÁÁ  DD  NN  UU    TT  OO  

  
                            -  příprava na přijímací řízení na střední školy 

 
Pořádá: ZŠ TGM Vimperk 
Termín: říjen 2005 – duben 2006 
Zpracovala: Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy 
 
 

I. část 

Průběžná příprava z jednotlivých předmětů 
 
 
Zodpovídá: M – Mgr.  Věra Ettlerová 
                    ČJ – Mgr. Radka Voldřichová, Mgr. Dana Toušlová 
                    Hv – Mgr. Radka Voldřichová, Mgr. Dagmar Rückerová 
                    Tv – Mgr. Jana Hudečková 
                    Vv – Mgr. Jana Hudečková, Mgr. Margit Řeřichová 
                     Př -  Mgr. Marie Čejková 
 
Týdně 1 hodina ČJ, M mimo vyučování 
Evidence docházky 
Informace rodičům prostřednictvím žákovských knížek a třídních schůzek      
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        II. část 
 
        Třídenní soustředění ve škole v přírodě Dárek na Dobré Vodě  
 
 
Zdůvodnění: 1) Intenzivní příprava k přijímacím zkouškám 
                      2) Společně pochopit cíle jednotlivých žáků 

3) Využít výhody nového prostředí 
4) Umožnit žákům se stejným zájmem pracovat během delšího časového úseku ve 

skupině 
5) Podpořit vzájemné vztahy vyučujících a žáků 
6) Podpořit zájem rodičů, žáků i veřejnosti o činnost ZŠ TGM Vimperk 

 
 
Účast žáků na soustředění předpokládá: 
 

- účast žáka v I. části projektu 
- souhlas rodičů 
- vyplnění a odevzdání přihlášky v termínu 
- uhrazení finančních nákladů před soustředěním 
- respektování režimu dne a programu soustředění 

 
 
Oblasti přípravy: 

1) Matematika 
2) Český jazyk 
3) Všeobecný rozhled 
4) Příprava na talentové zkoušky 

 
 
Finanční náklady: hradí rodiče zúčastněných žáků 

 

Termín konání:  27. 3. 2006  -  29. 3. 2006 
 
 
Vedoucí soustředění: Mgr. Dana Toušlová, zástupkyně ředitelky 
 
 
 Způsob práce: 
3 skupiny – jednotlivé lekce 
 
1. skupina  -  M       ČJ      VŠR       polední klid     ČJ       VŠR     M 
2. skupina   -  ČJ      VŠR    M         polední klid      VŠR    M        ČJ 
3. skupina   -   VŠR   M      ČJ         polední klid       M       ČJ        VŠR 
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Režim dne: 
 
7.00 hod.       -  budíček 
7.30 hod.       -   snídaně 
8.00 – 9.00     -  výuka 1. část 
9.15 – 10.15    -  výuka 2. část 
10.30 – 11.30  -  výuka 3. část 
12.00 hod.        - oběd 
12.30 – 14.00   -  polední klid 
 
14.00  -  15.00  -  odpolední výuka 1. část 
15.15 -  16.15  -  odpolední výuka  2. část 
16.30   -   17.30  -  odpolední výuka 3. část 
18.00 hod.           -  večeře 
18.30  -  22.00    -   samostudium, relaxační činnosti, kulturní program, beseda 
 
 
Náplň jednotlivých oblastí zajistí zúčastnění vyučující 
 
Zajistit: informovanost rodičů 
              materiálové vybavení 
              fotodokumentaci 
 
Hodnocení  projektu: 

1) anketa pro děti 
2) hodnocení realizátorů projektu 
3) sledování přijímacího řízení 
4) hodnocení akce rodiči  

 
Prezentace: - nástěnky ve škole 

- školní časopis 
- městské noviny 
- regionální tisk 
- www stránky  
     

 
Hodnocení projektu Zvládnu to: 
 
Projekt Zvládnu to je určen žákům, kteří dělají přijímací zkoušky na střední školy. Tento projekt 
byl realizován již potřetí a setkal se s velmi dobrým ohlasem jak u žáků, tak i vyučujících. 
Cílem projektu je pomoci žákům v přípravě na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka, 
všeobecného přehledu, hudební, výtvarné a dramatické výchovy, naučit se pracovat ve skupině, 
lépe se vzájemně poznat. 
Celkem se zúčastnilo 27 žáků z obou 9. tříd, kteří byli rozděleni do 3 skupin tak, aby se mohli 
střídat ve výuce jednotlivých předmětů. Hodiny byly šedesátiminutové proto,  aby si žáci zvykli na 
časový rozvrh, který budou mít u zkoušek. Se skupinou žáků, kteří se budou ucházet o studium na 
OAG Vimperk, jsme procvičovali především úkoly ze scio-testů, neboť na této škole budou 
přijímací zkoušky realizovány takto. Musím říci, že tato skupina pracovala velmi dobře, úkoly 
testů zvládali vcelku správně a v rychlém pracovním tempu. Nedělaly jim potíže ani úkoly 
vycházející z práce s textem. U zbývajících dvou skupin jsme přípravu realizovali také pomocí 
různých druhů testů, procvičováním pravopisu, větných rozborů, seznamováním s literárními  
pojmy, prací s textem a formou různých her a soutěží. 
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Myslím si, že po stránce vzdělávací byl projekt dobře připraven a žáci byli dostatečně vytíženi, 
podle jejich ohlasu nemám pocit, že by byli přetěžováni. Ve večerních hodinách si žáci 
připravovali společný program. Ani v době osobního volna jsme nemuseli řešit žádné kázeňské 
problémy, žáci byli vcelku ukáznění. Po dobu celého soustředění panovala mezi zúčastněnými 
příjemná a přátelská atmosféra. Hodnotíme celý projekt jako velmi zdařilý a myslíme si, že by 
bylo vhodné v tomto systému přípravy na přijímací zkoušky pokračovat také v příštích letech. 

 
 

                         
    
                  Umístění žáků v soutěžích ve škol. roce 2005/2006 
 
 
Jazykové soutěže: 
Olympiáda v ČJ – účast 37 žáků 8. a 9. tříd 
                          l. místo –František Bostl + Eliška Kotálová, 2. Jiří Krejsa, 3. Klára Nouzová,  
                                                                                                                           Kateřina Kopecká 
 
                          okresní kolo – František Bostl – 4. místo 
                                                  Eliška Kotálová 
 
Recitace – l. – 5- ročník – účast 30 žáků ve školním kole 
                  Umístění – Luděk Kučera, Sára Paštiková, Barbora Vonášková, Karin Paštiková, 
                                     Eliška Chalupová, Jiří Mánek, Karolína Karasová, Tereza Daňková, 
                                     Adam Klose, Nikola Lomnická 
 
                  Okresní kolo – umístění  - l. místo – Karin Paštiková – postup do krajského kola 
                                                              2. místo – Barbora Vonášková – postup do kraj. kola 
                                                                               Karolína Karasová – postup do kraj. kola 
                                                              3. místo - Tereza Daňková – postup do kraj. kola 
 
Recitace – 6. – 9. ročník – účast 24 žáků ve školním kole 
                   Umístění – J. Pichler, M. Vaňková, J. Malík, N. Erhartová, A. Jiroušková, F. Bostl 
                                      a  M. Polcová 
 
                    Okresní kolo – umístění – Jan Pichler – 1. místo –postup do kraj. kola   
                                                                                         - ocenění poroty a knižní odměna                
                                                                                      3. místo Michaela Vaňková 
 
Konverzační soutěž v Nj – účast – 33 žáků 5. – 9. tříd 
                   Umístění – D. Králik, Z. Svoboda, V. Vávrová, A. Klose, M. Magurský, F. Bostl, 
                                      P. Šiteriová, K. Balabánová, E. Kotálová, E. Nováková 
 
                  
Konverzační soutěž v Aj – účast  18 žáků 5. – 9. tříd 
                     Umístění ve škol.kole- M. Smolová, P. Polcová, J. Pechová 
                                                          K. Nouzová, M. Polcová, Krejsa, L. Kanděrová 
                                                           5. třídy – Krnáková, Kanděra, Karasová 
 
                      Účast v okresním kole – 4. místo – Michaela Smolová 
                                                              5. místo – Patricie Polcová 
 
                                                               Klára Nouzová, Monika Polcová   
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Matematické soutěže 
 
Klokan-kategorie Cvrček -2. + 3. ročník – účast 66 žáků 
               Umístění – Karin Paštiková, Tereza Procházková, Barbora Vonášková              
                                 
                Kategorie Klokánek – 4. + 5. třídy – účast 67 žáků 
                Umístění – Karolína Karasová, Jana Jančová, Leoš Vavřík 
                Kategorie Benjamín – 6 + 7 ročník – účast  106 žáků 
                Umístění – Marie Kotálová, Anežka Štouralová, Zuzana Begoňová 
                                   Jaroslav Pospíšil 
                Kategorie Kadet – 8.+ 9. ročník – účast 92 žáků 
                Umístění – Martin Dlouhý, Zdenka Říhová, Petra Šiteriová 
 
Pythagoriáda 
                 6. ročník – účast 23 žáků  
                 7. ročník – účast 19 žáků – Marie Kotálová 
 
Matematická olympiáda 
                  6. ročník – 7. žáků – úspěš. řešitelé Jakub Půbal, Daniel Jungvirt, Monika Stejskalová 
                  7. ročník – 7. žáků – úspěš. řešitel Lukáš Doležal 
 
 
Jihočeský zvonek 
l. stupeň – školní kolo – účast 39 žáků 
                   postup do okrskového kola – Barbora Vonášková, Eliška Chalupská, Adam Klose, 
                                                                   Anna Pulkrábková 
2. stupeň – školní kolo – účast- 25 žáků 
                   postup do okrskového kola – Romana Homolková, Michaela Vaňková,  
                                                                  Denisa  Hojdekrová, Tereza Žáková, M. Stejskalová, 
                                                                  K. Jančová, P. Homolková, K. Ištoková, L. Kanděrová 
 
                   Umístění v okrskovém kole – Michaela Vaňková – 3. místo 
                                                                   Duo Vaňková + Stejskalová – 2. místo – v okres. kole 
                                                                   získalo duo bronzové pásmo 
 
 
Biologická olympiáda  
Kat. D – žáci 6. a 7. tříd – účast 25 žáků  
               1. + 2. místo – Marie Kotálová, Lenka Pechová 
                3. místo – Karel Škvrna 
 
Kat. C – žáci 8. a 9. tříd – účast 14 žáků 
                l. místo – Jan Kříha 
                2. místo – Klára Nouzová  
                3. místo – Ludmila Samadovská 
 
    
Zdravotnická soutěž – družstvo ve složení L. Zevl, M. Půbal, D. Říha, K. Nouzová,  
                      I. Vavříková – obsadilo v okresním kole 1. místo – postup do kraj. kola 
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Dějepisná olympiáda – školní kolo – účast 35 žáků 8. a 9. tříd 
                        Umístění – l. Klára Nouzová, 2. Tereza Čadilová, 3. Václav Bečka 
                        Postup do okresního kola – Klára Nouzová 
 
Bechyňské jaro – krajská postupová soutěžní přehlídka 
Dramaťák pod vedením Mgr. Ivy Karasové získal cenu poroty za recitační pásmo 
z tvorby  F. Hrubína a pohádkou Čert a Káča získal postup na národní přehlídku. 
 
 
Sportovní soutěže 
 
Florbal – účast v okrskovém kole 
 
Basket – l. místo – hoši v okresním kole 
               2. místo – dívky v okresním kole 
 
Hokejbal  – 1. místo starší žáci – postup do krajského kola 
                     4. místo mladší žáci – okresní kolo 
 
Fotbal  - 1. místo v okrskovém turnaji Coca cola cup 
 
Triatlon  
 
Mac Donald Cup - účast     
 
Vybíjená 5. ročník- účast  
 
Volejbal – okresní kolo smíšených družstev – účast 
 
 
Pohár rozhlasu: 
Okresní kolo – l. místo - mladší žáci – postup do krajského kola 
                          2. místo - mladší žákyně 
                          2. místo - starší žákyně 
                          3. místo - starší žáci  
 
Krajské kolo – 6. místo 
                                                              
 
Hodnocení činnosti výchovného poradce za šk. rok 2005/2006  
 
I. Činnost zaměřená na volbu povolání 
1.  
a) ve výuce 
    Oblast Výchova k volbě povolání byla zařazena do vzdělávacích programů takto: 

-     9. třídy - v I. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti (22 hodin) 
-       8. třídy - v II. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti (18 hodin) 
-       7. - 9. třídy v občanské výchově 12 hodin (životní cyklus, svoboda, odpovědnost,        
člověk a pracovní život, životní perspektivy) 
-       7. - 9. třídy v rodinné výchově 8 hodin (sebepoznání, práce s dětmi, komunikace) 
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b) exkurze žáků 
- 21. 9.   –   účast žáků 8. a 9. tříd na výstavě Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích 

–   ISŠ elektrotechnická, Hluboká nad Vltavou – 8. a 9. tř.  podle zájmu  
23. 11. –   Střední škola, Nerudova, Vimperk,  

–    SPV (telev. studio Epigon) – 9. tř. + vycházející z nižších tříd 
- 30. 11.  –  Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk – výběr žáků podle zájmu 
-   8. 12.  –  SOU Netolice, provoz Prachatice – výběr 9. tř. + z nižších tříd 
-   15. 6.  –  IPS ÚP Prachatice – 8. třídy 

c) besedy 
- besedy žáků 9. tříd se zástupci SPŠ Strakonice, SOU dopr. a tech. a SOŠ automobilní Č. 

Budějovice, SOŠ veterin. a zemědělské Č. Budějovice, ISŠ obchodní Č. Budějovice, 
Střední školy řemesel a služeb Strakonice 

d) zjištění předpokladů pro studium  
- v září byli žáci 9. tříd seznámeni s vyhodnocením testů Obecné studijní předpoklady 
- pro žáky 8. tříd zakoupila škola testy Klíčové kompetence (nahradily testy Obecné studijní 

předpoklady) (Scio), s podrobným vyhodnocením budou žáci seznámeni v září příštího šk. 
roku 

e) spolupráce s rodiči 
- 2. listopadu – schůzka rodičů vycházejících žáků (rodiče byli informováni o způsobu 

vyplňování přihlášek v souladu se  školským zákonem, o termínech přijímacích zkoušek, 
možnosti odvolání, přiznání ZPS, atd.). Na schůzce byli přítomni zástupci těchto škol: 
Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk, Střední škola Vimperk, SPV Vimperk, SOU 
Blatná, SPŠ Volyně, SOU Netolice, Střední pedagogická škola Prachatice, SPŠ Strakonice, 
SŠ řemesel a služeb Strakonice, ISŠ elektrotechnická Hluboká nad Vlt., SOŠ a SOU 
Volyně, SPŠ automob. a SOU dopravní Č. Budějovice, SPV Ledenice. 

- 2. listopadu – schůzka rodičů žáků 5. tříd (rodiče byli seznámeni s možností studia na 
osmiletém gymnáziu, možností přijetí do třídy s rozšířenou výukou Tv na ZŠ) 

- pro rodiče žáků 7. tříd byla uskutečněna beseda s psychologem PhDr. Miroslavem 
Frnochem na téma Psychosociální potřeby žáků. 

2. Rozmístění žáků 
- Ve šk. roce 2005/2006 ukončilo základní školu celkem 62 žáků, z toho 7 žáků z nižších 

tříd. Přihlášku na střední školu si podalo 61 žáků. Všichni byli přijati (4 žáci po druhém 
kole). Do maturitních oborů se přihlásilo celkem  65% žáků,   32% žáků nastoupí do 
učebních oborů, 1 žák byl přijat na konzervatoř (viz příloha). 

- Do osmiletého gymnázia bylo přijato 9 žáků z pátých tříd.  
 
II. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení 

- Všichni pedagogičtí pracovníci měli k dispozici přehled žáků s vývojovými poruchami 
učení. Přehled byl průběžně aktualizován. 

- Ve šk. roce 2005/2006 bylo evidováno celkem 67 žáků s SPU, tj. 16,5% všech žáků školy. 
Z toho 6 žáků bylo integrováno. Do reedukace byli zařazeni žáci dle doporučení PPP. Do 
ZŠ praktické byly doporučeni 3 žáci. 

 
III. Spolupráce s PPP 

- V listopadu v rámci třídních schůzek byla v 2. třídách uskutečněna beseda pro rodiče 
s PhDr. Alenou Wagnerovou na téma Činnost PPP a nutnost včasného rozpoznání 
vývojových poruch učení. 

- K 26. 6. 2006 bylo zasláno do PPP Prachatice celkem 34 žádostí o vyšetření.  
 
IV. Školení a semináře 

-  
   Pro výchovné poradce nebyla svolána žádná schůzka organizovaná PPP Prachatice. 
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- Vých. poradkyně se zúčastnila schůzky vých. poradců a zástupců IPS ÚP z Jihočeského 

kraje. Organizátorem byla Střední odborná škola veterinární a zemědělská v Č. 
Budějovicích (zde byly podány mimo jiné informace o volných místech po prvním kole 
přijímacího řízení na střední školy v celém kraji, informace o průběhu přijímacího řízení na 
vybraných středních školách, informace o oborech, které jsou žádoucí na pracovním trhu a 
naopak byly zmíněny  obory, jejichž absolventi mají problém s umístěním).   

- Výchovná poradkyně úspěšně ukončila kurz vých. poradenství (e-learningovou formou) 
organizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání a Institutem pedagogicko-
psychologického poradenství ČR (pod patronací MŠMT). 

- Vých. poradkyně zpracovala statistické šetření v letošních 9. třídách na téma Které faktory 
ovlivnily volbu povolání?  Výsledky šetření viz příloha č. 2.    

 
        
Příloha č. 1 
 

Přehled středních škol a oborů, do kterých byli přijati žáci z naší školy pro šk. rok  2006/2007 
           
Celkem                   62 vycházejících žáků 
Maturitní obory 65% žáků 
učební obory 32% žáků 
konzervatoř 1,5% žáků 
bez stř. vzdělání 1,5% žáků 
 
Gymnázium a SOŠ ek., Pivov, VIMPERK gymnázium všeobecné  79-41-K/401 5 
 gymnázium sportovní  79-41-K/420 4 
 gymnázium program. 79-41-K/405 5 

 obchodní akademie 63-41-M/004 1 
SPŠ, Resslova, VOLYNĚ techn. zaříz. budov 36-45-M/002 1 
 nábytk. a dřev. výr. 33-42-M/003 2 
SŠ a  JŠ, Lidická, VOLYNĚ veřejnosprávní činnost 68-43-M/001 4 
SPŠ, Želivského, STRAKONICE strojírenství  23-41-M/001 2 
 techn. lyceum 78-42-M/001 2 
ISŠ obchodní, Husova, Č.BUDĚJOVICE obchodník 66-41-L/008 1 
 obch. podn. činnost 64-41-M/006 1 
ISŠ stavební, Nerud., Č.BUDĚJOVICE techn. zař. budov 36-45-M/002 1 
SPŠ autom.a tech., Skuh., Č.BUDĚJOVICE povoz a ek. dopr. 37-41-M/006 1 
SPŠ, Čapkova, PÍSEK informač. technol. 26-47-M/003 1 
SOŠ a SOU, U Kapl., SUŠICE služby cest. ruchu 65-42-M/011 2 
Stř. lesn. šk. B. Schwarz., PÍSEK  lesnictví 41-46-M/001 1 
SOŠ zdrav.,Tavírna, Č.KRUMLOV zdrav. asistent 53-41-M/007 1 
Stř.pedagog.šk., Zahradní, PRACHATICE pedagogické lyceum 78-42-M/003 1 
 předšk. a mimošk. ped. 75-31-M/005 1 
SŠ obch.,služ. a řem. TÁBOR knihov. a inf. syst. 72-41-M/001 1 
SOU, Václavská, NETOLICE kosmetička 69-41-L/004 1 
Soukr. OA, PRACHATICE obchodní akademie 63-41-M/004 1 
Konzervatoř, Kanov., Č.BUDĚJOVICE hudba 82-44-N/001 1 
 
SŠ, Nerudova, VIMPERK instalatér 36-52-H/001 1 
 mechanik el. zař. 26-53-H/001 3 
SŠ a  JŠ, Lidická, VOLYNĚ cukrářka 29-54-H/002 2 
SŠ řem. a služ., Zvol., STRAKONICE automechanik 23-68-H/001 4 
 aranžérka 66-52-H/001 1 
 kuchař 65-52-H/001 1 
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SOU, Václavská, NETOLICE kadeřnice 69-51-H/001 1 
 kuchař-číšník 65-51-H/002 4 
SOU, LIŠOV kuchařské  práce 65-52-E/001 1 
SOU, U Sladovny, BLATNÁ automechanik 23-68-H/001 1 
SOŠ a SOU, U Kapl., SUŠICE kuchař-číšník 65-51-H/002 1 
 
Do osmiletého gymnázia ve Vimperku nastoupí 9 žáků z pátých tříd. 
 
 

Příloha č. 2 

Faktory rozhodující pro volbu povolání 
 
 Žák končící základní školu má před sebou v podstatě 2 možnosti: zvolit si učební či 
studijní obor.  
 Volba je předurčena studijními výsledky na ZŠ.  Vzhledem k novým trendům (aby co 
nejvíce absolventů získalo střední vzdělání s maturitou a pro specializaci se rozhodlo až později) 
je potěšující, že si žáci, pokud to jejich prospěch umožňuje, studijní obory vybírají (v letošním 
roce na naší škole to bylo 74,5% žáků 9. tříd, z toho 34% si vybralo gymnázium). 
 S výše  uvedeným trendem jsou žáci cíleně seznamováni v rámci předmětu volba povolání 
již v 8. ročníku. V tomto smyslu jsou vedeny i pohovory s rodiči.  
 
Které faktory měly rozhodující vliv na další vzdělávací dráhu žáků ZŠ?  
(Následující údaje byly zpracovány na základě pohovoru vedeného v 9. třídách v červnu 2006 na 
vzorku 47 žáků.) 
57% žáků si vybíralo školu podle povolání, které chtějí v budoucnu vykonávat. Ostatní si zvolili 

školu (nejčastěji gymnázium), aniž dnes mají jasno o svém budoucím povolání. 
36% žáků bylo o zvolené škole rozhodnuto již v 8. třídě, 
34% žáků se rozhodlo až těsně před podáním přihlášky, 
30% žáků si vybralo jiné povolání (školu), než byla jejich představa v 8. třídě. 
 
Jaký vliv na rozhodování měli rodiče? 
Pouze u 4% žáků rozhodli rodiče a žák souhlasil, 
6,4% žáků si své povolání muselo „vybojovat”, 
85% žáků (drtivá většina) si vybrali podle svého zájmu. 
 
Vliv aktivity středních škol 
19% žáků se rozhodlo na základě účasti na DOD pořádaného střední školou na navštívenou školu 

přihlásit, 
2 žáky ovlivnila beseda se zástupci SŠ ve třídě (tito žáci se rozhodovali mezi gymnáziem a 

lyceem), 
6% žáků provedlo konečné rozhodnutí až po pohovoru rodičů se zástupci SŠ, kteří byli přítomni 

na schůzce rodičů vycházejících žáků, 
64% žáků se rozhodlo podle svého zájmu, 
13% žáků bude pokračovat ve šlépějích svých rodičů s tím, že v budoucnu převezmou firmu. 
Oproti minulým letům se žádný žák nerozhodl podle svého kamaráda. 
 Neméně důležitým faktorem pro rozhodování o budoucím povolání je i umístění střední 
školy. 
36,5% žáků bude navštěvovat střední školu ve Vimperku, 
36,5% žáků bude denně dojíždět do okolních měst, 
27% žáků si zvolilo školu s nutností ubytování.  
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 Na bezproblémový průběh výběru povolání má zřejmě vliv i to, že jako výchovná 
poradkyně vyučuji předmět volba povolání v 8. i 9. třídě. V rámci výuky jsou žáci nuceni zamýšlet 
se nad svou budoucností, porovnávat ji se svými schopnostmi i zdravotním stavem a v neposlední 
řadě i prospěchem. Volba jednoho oboru na střední škole jim tedy nečinila významné potíže. 
V průběhu třídních schůzek pak mohu konzultovat i přání žáků s vizí rodičů a případné neshody 
předkládat k zamyšlení.  
 
 Nezanedbatelnou úlohu na volbu povolání má i internet, kde si žáci mohou udělat testy, 
případně se dozvědět podrobnosti o jednotlivých oborech. 
 
 Rovněž exkurze na IPS ÚP má významné místo pro informace ohledně zaměstnanosti 
absolventů jednotlivých oborů v našem regionu. 
 
 Faktorů, které ovlivňují volbu povolání, je samozřejmě více a každý z nich má pro každého 

žáka jinou důležitost. 

     

Hodnocení testu Scio Klíčové kompetence v 8. třídách 
šk. rok 2005/2006 

 
V rámci předmětu volba povolání byly pro žáky 8. tříd zakoupeny testy Scio. Protože pro 8. třídy 
nebyly nabízeny testy Obecných studijních předpokladů, byly objednány testy Klíčové 
kompetence. Tyto testy byly sestaveny a použity poprvé v republice.  
 
Testy se zaměřovaly na měření postojů a předpokladů, které je nutné pro klíčové kompetence mít. 
Jednalo se zejména o tyto položky: 
 - čtenářská a numerická gramotnost pro zvládnutí klíčových kompetencí komunikativních 
 - řešení problémů a učení 
 - nutné penzum znalostí pro klíčovou kompetenci občanskou a pracovní 
 - emocionální inteligence pro klíčovou kompetenci personální a sociální 
 
Celkem se do testu zapojilo 242 škol a bylo testováno 15 562 žáků 7. a 8. tříd a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií.  
  
 
        celkem     8. A                 8.B  
_______________________________________________________ 
počet žáků 15 562 19 17 
průměrná hrubá úspěšnost 54% 60% 44% 
maximální hrubá úsp. 98% - - 
minimální hrubá úsp. 4% - - 
průměrná čistá úspěšnost 42% 48% 34% 
průměrné skóre 19 22 15 
 
Hrubá úspěšnost - poměr mezi počtem správných odpovědí a počtem všech úloh 
Čistá úspěšnost - poměr mezi skóre dosažené v celém testu a maximálním možném počtu bodů. 
Skóre - je dáno součtem bodů za test. Správně vyřešená úloha - 1 bod. Chybně vyřešeno - odečítá se u 

úlohy se 4 možnostmi jedna třetina bodu.  
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Celkově klíčové kompetence v hrubé úspěšnosti v % 
 
 ZŠ 8 celkem 8. A 8.B 
_______________________________________________________ 
komp. k učení 42 46 41 
k řešení problémů 29 35 22 
komunikativní 57 66 43 
sociální a personální 60 63 55 
občanská 62 62 55 
pracovní 61 56 37      
Pro úplnost musím doplnit, že v 8. A nepsali test 3 žáci (průměr průměrných prospěchů v I. pololetí 8. tř. 
byl 2,6. Průměr celé třídy činil 1,97). 
V 8. B nepsalo test 5 žáků (průměr prospěchových průměrů činil 2,14. Průměr celé třídy 2,1). 
 I z tohoto pohledu je zřejmé, že úspěšnost v 8. A byla ovlivněna chybějícími žáky. 
 
  
 
 
Třídní schůzky a Den otevřených dveří 
 
    Třídní schůzky l. tříd se konaly v září, těchto schůzek se zúčastnila také paní ředitelka, podala rodičům 
základní informace o škole, o Školské radě, informovala o oslavách k 75. výročí školy.  Schůzky se  
zúčastnilo  41 rodičů.  

2. 11. 2005 se konaly tříd. schůzky 9. tříd, paní výchovná poradkyně zorganizovala účast zástupců 
střed. škol, kteří informovali žáky 9. tříd a jejich rodiče o možnostech studia na středních školách.  
15. 11. 2005  proběhly třídní schůzky 2. – 8. tříd, u 5. tříd se zúčastnila třídních schůzek také 
zástupkyně OAG Vimperk a zástupce sportovních tříd, kteří informovali rodiče o studiu na OAG 
Vimperk a o sportovních třídách ZŠ TGM. Průměrná účast rodičů na třídních schůzkách byla 55%. 
K pololetí škol. roku škola organizuje Den otevřených dveří, kdy rodiče hovoří s jednotlivými 
vyučujícími, u kterých je jejich dítě vyučováno.  
Den otevřených dveří se konal 12. 1. 2005. 
Další třídní schůzky, které jsou organizovány ke 3  letí, se konaly 21. 4. 2005, zde byli rodiče 
informováni o školské radě a byli voleni zástupci do ŠR z řad rodičů. 
 

K závěru školního roku je opět organizován Den otevřených dveří, který se konal 14. 6. 2005. 
                                                                            
 
Zápis do l. ročníku  
 
Zápis do l. třídy proběhl 10.  2.  a 11. 2. 2006 v budově školy v parku, účastnila se ho pracovnice PPP 
Prachatice 
PhDr. Vágnerová, výchovná poradkyně pí uč. Ettlerová a podle rozpisu všechny vyučující l. stupně. 
Zápis probíhal ve vyzdobené učebně III. A, k zápisu byl na veřejných místech vyvěšen propagační materiál 
s termínem a místem zápisu a informace o škole. Budoucí prvňáčci si do školy přinesli svou oblíbenou 
hračku, prostřednictvím kterých se učitelkám dařilo navázat kontakt. Poté děti prošly jednotlivými částmi 
zápisu,  na závěr si 
vybraly dárek z výrobků žáků l. st. a školní družiny. Vzhledem k tomu, že zápis žáka k základnímu 
vzdělání podléhá správnímu řízení, byla oba dva dny přítomna i ředitelka školy a správní rozhodnutí ihned 
předávala zákonným zástupcům. Do l. ročníku naší  ZŠ se zapsalo 51 žáků, 7 – 9 rodičů uvažuje o odkladu 
školní docházky. Zvláštností letošního zápisu je skutečnost, že  přišly čtyři páry dvojčat (2 páry chlapecké, 
l dívčí, l pár chlapec a děvče). 
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Rada žáků 

 
Činnost Rady žáků závisí na tom, koho si jednotlivé třídy do RŽ zvolí. V letošním školním 
roce byli zvoleni zástupci , kteří o tuto činnost nejevili příliš velký zájem, nepřicházeli 
s novými nápady, nepokračovali v osvědčených činnostech, na schůzky Rady žáků se mnohdy 
ani nedostavili. Většinu schůzek iniciovalo vedení školy, pro schůzky připravovalo i program. 
Žáci byli informováni o připravovaných akcích a žádáni o spolupráci při 75. výročí založení 
školy, školních  slavnostech a sportovních závodech. Pro informovanost o činnosti RŽ byla 
nově instalována nástěnka v přízemí budovy l. máje, ta však byla velmi málo obměňovaná. 
Ukončeno bylo též na podnět Rady žáků vysílání školního rozhlasu. Rada žáků byla v tomto 
roce pouze formální záležitostí a nepřispěla k pocitu určitého spolupodílu žáků na chodu školy. 
Pro příští rok by bylo vhodné motivovat žáky pro tuto činnost i prostřednictvím vyučujících, 
vytvořit plán činnosti a prezentovat práci ve školním časopisu, na www stránkách  školy i na 
nástěnkách.    

 
 
 
Kulturní a společenské akce související s činností školy 
 
 
Školní slavnosti 
 
 
Vánoce 
 
4. 12. 2005 byli všichni rodiče, žáci i občané Vimperka pozváni na  2. adventní neděli spojenou 
s rozsvícením vánočního stromu u školy. Vzhledem k tomu, že sněhová nadílka byla bohatá, postavili  žáci 
4. tříd před hlavním vchodem zajímavé sněhové stavby, takže se část produkce odehrávala právě zde. 
V programu vystoupil pěvecký sbor  
sl. vychovatelky Čábelkové a pěvecký sbor Heleny Bízkové. Dramaťák Ivy Karasové rozehrál zimní a 
divadelní radovák k potěšení všech přítomných. Do programu se zapojili i žáci 8. a 9. tříd. Slavnost 
vyvrcholila  rozsvícením vánočního stromu za zvuků vánoční koledy v podání trubky budoucího 
konzervatoristy M. Zemana z okna školy. Na organizaci celé akce se podílela rada rodičů, zajistila pro 
vymrzlé  přítomné občerstvení .  Celá produkce byla  ozvučena studiem Epigon. Programu se účastnila také 
bývalá žákyně školy Tereza Huříková, dnes mistrině světa  
v cyklistice, a věnovala žákům dřevěnou želvu, která je v současné době umístěna ve vestibulu školy. 
 
 
 
Vánoční posezení 
 
Vánoční posezení pro zaměstnance školy a bývalé spolupracovníky se uskutečnilo 21. 12. 2005 v restauraci 
pana Košnara U Sloupu. Účastníci byli na akci odvezeni autobusem a strávili všichni společně příjemné 
odpoledne 
a podvečer. Během odpoledne zhlédli videoprogram k výročí školy, řed. školy pro své spolupracovníky 
zazpívala  
v pozdějších hodinách Příběh učitele. 
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Školní slavnost 2006 
 
     ZŠ TGM Vimperk pořádá od r. 1991pravidelně školní slavnosti na závěr školního roku. Dá se 
říci, že tato akce již pevně zakotvila v životě nejen školy, ale také v kulturním a společenském 
dění města Vimperk. Ocenění premiantům školy, které je důležitou součástí celé akce, předávají 
zástupci Města Vimperk, zástupci vimperských škol, ČŠI a dalších městských organizací. 
     Organizaci letošního ročníku školní slavnosti měly na starost třídní učitelky 9. ročníku – paní 
učitelky Jaroslava Pánová a Jana Hudečková. Oběma patří velký dík za jejich osobní nasazení při 
přípravě této akce. 
     Akce začala průvodem žáků 9. tříd naší školy a souboru mažoretek za doprovodu dechového 
orchestru ZUŠ Vimperk z malého náměstí k ZŠ TGM Vimperk. V 15 hodin zahájil slavnost na 
školním hřišti soubor mažoretek a po úvodních slovech ředitelky školy se ujali mikrofonu žáci 9. 
tříd Jana Pechová a František Bostl, kteří uváděli celé slavnostní odpoledne. 
     Do programu bylo již tradičně zařazeno vyhodnocení premiantů školy. Jako první byli oceněni 
ti, kteří mají za sebou 9 let povinné školní docházky a naši základní školu opouštějí. Medaili 
premianta získali žáci s vyznamenáním, oceněni třídními učitelkami byli i další žáci za 
reprezentaci školy v různých soutěžích a zájmových činnostech. Popřát oceněným žákům 9. tříd 
přišli nejmenší školáci z 1. ročníku s roztomilým vystoupením Svátek zvířat. V programu se dále 
střídala jednotlivá vystoupení s oceňováním premiantů všech postupných ročníků. Na 450 diváků 
zhlédlo v průběhu odpoledne např. vystoupení třeťáků s názvem  
Ať žije fotbal, Loupežníky v podání žáků 2. tříd, pohybové ztvárnění Mládkovy písně Horolezci – 
horolezkyně od 4. ročníku či taneční vystoupení děvčat z 5. B. 
     Zájmové školní aktivity se prezentovaly vystoupením v podání pěveckého souboru  
II. stupně vedeného Helenou Bízkovou, jenž má ve svém repertoáru lidové i umělé písně  
(v programu zazpívaly i sólistky souboru), a dramatický soubor Ivy Karasové. Vystoupení  
Hrajeme divadlo sobě i jiným pro radost mělo skutečně příznačný název, protože děti ze souboru 
svou radost z „divadelničení“ prokazovaly nejen o školní slavnosti, ale i v průběhu celého 
školního roku. 
     Školní slavnosti se pravidelně účastní se svým vystoupením i další vimperské zájmové 
organizace. V letošním ročníku vystoupily gymnastky z TJ Šumavan Vimperk a kroužek aerobiku 
z DDM. 
     Žáci 9. ročníku se rozloučili se svou školou zpěvem, tancem a dojemnými slovy díků. Hoši  
z 9. B si připravili vtipné tango, 9. A připomněla svým vystoupením Da-da-da naše nejbližší 
zahraniční sousedy. To už se však nad Vimperkem zatáhly mraky a snad poprvé za éry pořádání 
školních slavností vydatně pršelo. Společný country tanec na pódiu i na ploše školního hřiště 
uzavřel školní slavnost 2006 s podtitulem Hurá na prázdniny, uzavřel však také etapu školních 
radovánek i strastí deváťáků. Přejeme jim do další životní cesty hodně úspěchů, štěstí, pohody a 
zdraví! 
 
Na přípravě a programu školní slavnosti se podíleli: 
Žáci a učitelé ZŠ TGM Vimperk 
Rada rodičů ZŠ TGM Vimperk 
Studio Epigon 
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk 
 
 
Den učitelů 
 
     Tradiční oslavu Dne učitelů pro všechny zaměstnance, bývalé spolupracovníky a hosty 
uspořádalo vedení školy dne 5. dubna 2006 v hotelu Vltava. Na programu slavnostního odpoledne 
bylo vystoupení dětí dramatického souboru Ivy Karasové, vystoupili i úspěšní recitátoři a zpěváci 
školního kola soutěží. Zaměstnancům školy popřála ředitelka školy a zároveň jim poděkovala za 
odvedenou práci, blahopřát za MěÚ Vimperk přišel i vedoucí OŠKaCR PhDr. Miloš Beneš.  
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Příležitosti k neformálnímu a přátelskému posezení využili nejen zaměstnanci školy, ale i mnozí 
bývalí spolupracovníci. 
 
     
 
Třídy se zaměřením na sportovní výchovu  aneb naše sportovní třídy  se 
zaměřením na  běh na lyžích a snowboarding v zimní sezoně 2006 
                                                            
 
Žáci ST - lyžování běh 
 
 Lyžaři běžci se pravidelně zúčastňovali krajských závodů (7 závodů) zařazených do 
žebříčku KSL JČ. Celkem 28 lyžařů ST se zúčastnilo závodů KSL a jsou zařazeni v žebříčku KSL. 
Z celkového  počtu ( 32 ) byli 2 žáci dlouhodobě nemocní a 2 děti ze 6.třídy se učili lyžovat první 
sezónou. Všech závodů ČP a M-ČR žactva se pravidelně účastnilo 12 až 14 závodníků, z nichž si 
4 vyjeli I.výkonnostní třídu. Ml. dorostenci ST se účastnili závodů Českého poháru a MČR v 
počtu 7 závodníků, z nichž 3 dosáhli I.VT. Mezi další závody patřily: závody v Německu např. 
Skadi Loppet, na který se Ski klubu podařilo získat grant JČ kraje, školské přebory Bavorska v 
Nesselwangu, závody na Železnorudsku, přípravné lyžařské závody pořádané Ski klubem Šumava 
na Vodníku, Vimperk, závod Hledá se nová K.Neumannová (krajské kolo ve Vimperku), ale i 
závody terénního triatlonu Xterra ČP (Přední Výtoň), závody MTB (Vimperská 50, Šumavský 
maratón, Vimperská liga MTB), přípravné běžecké krosy (celk.10 závodů se 70% průměrnou 
účastí všech zařazených lyžařů) převážně pořádané Ski klubem Šumava  a další závody.                 
                                               
Nejlepšími výsledky v sezóně 2005-2006 byly:  
 2.místo M-ČR sprint dvojic žákyň starších (O.Samadovská, M.Jandová, Vrchlabí), 
 3.místo M-ČR Olesya Samadovská (Zadov, 4km klasicky),    
 3.místo OHDM štafeta žákyň Jandová M., Hůlovcová J., Samadovská O. (H. Mísečky,     
                         3x2km),  
 3.místo ČP celkové hodnocení Olesya Samadovská,  
 2x 5. místo závody ČP Olesya Samadovská,  
 4. místo ve štafetě na OHDM Jan Braun.                                     
 
Celkově lyžaři ST absolvovali velice dobrou závodní sezónu, ke které přispěly jednak dobré 
sněhové podmínky, výrazné zlepšení lyžařských podmínek ve Vimperku v nově zřízeném 
běžeckém areálu Vodník, kde se díky podpoře SLČR a programu Bílá stopa podařilo získat sněžné 
dělo v hodnotě 1.mil Kč a uspořádat tak mnoho kvalitních tréninků a závodů. Došlo díky tomu k 
zjednodušení organizace tr. činnosti a přiblížení běžeckého lyžování veřejnosti (např.večerní 
lyžování, napojení na lyžařské trasy Šumavy), což by do budoucna mohlo pomoci snáze získávat 
nové členy ST. Do vyššího systému sportovní přípravy (SG) byli v tomto roce předáni 4 lyžaři  
z ST a 1 lyžař Ski klubu Šumava z jiné ZŠ.  
 Pro nadcházející sezónu 2006-2007 je největší novinkou příchod nového učitele TV pana 
Martina Kocuma, který bude zároveň působit jako trenér lyžařů a nově biatlonistů na Sportovních 
třídách. V programu Bílá stopa byla opět schválena dotace ve výši 1mil. Kč. Veškeré aktuální 
informace o dění ST-lyžařů žáci naleznou na webu Ski klubu Šumava tj. www.skisumava.cz, kde 
byl zřízen interní web pro žáky ST. 
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Snowboard  
 Skupina trénuje pod hlavičkou nového klubu SK Snowriders Vimperk od léta 2005. Klub 
má v současnosti na 75členů, z toho polovinu tvoří závodníci. Hlavním trenérem je Josef Bejček. 
Tréninky jsou organizovány 2 x týdně (léto-rychlost, obratnost, síla, zima-trénink snb disciplín). 
Účast na trénincích byla 70% a absence z důvodu nemoci.  Nejúspěšnějšími závody v minulé 
sezóně jsou: republikové Winterfresh serie – Kramolín, Herlíkovice, Dolní Morava ( Diviš 1. a 2. 
místo, Szpuk 3. m., Malík 4. m.) Republiková soutěž AŠSK ( Diviš 1. m., Vaňková 1 .m., Vokál 1. 
m., Havel 2. m.) Na ZODM byli Diviš (6) a Havel (4). Závodnící se zúčastnili přeboru H. 
Rakouska, kde medailově uspěli.    
 
 
Tréninková a závodní činnost SNB skupiny 
 
Tréninky mají děti dvakrát týdně po dvou hodinách, letní zaměřené na rozvoj obratnosti, rychlosti, síly a 
zimní na trénink všech SNB disciplín. V rámci ročního tréninkového cyklu byly uspořádány tři letní a pět 
zimních soustředění: 
letní – 30.6. – 3.7. 2005  –  Štíty - Acrobat park 
           24.7. – 28.7.  – Dobrá Voda  u Záblatí 
            8. 8. – 12.8. – Železná Ruda 
 
zimní – 11. – 17.12.  - Zadov 
               5. – 8.1. 2006  - Železná Ruda – Špičák 
             25. – 29.1. 2006 . Hochficht (Rakousko) 
             16. – 19.2.  – Źelezná Ruda – Špičák 
             22. 26.3.   – Dachstein (Rakousko) 
Na trénincích byla průměrná účast kolem 65%, na soustředění 75%. Absence většinou z důvodu nemoci. 
 
Závodní činnost:  zúčastnili jsme se žákovských závodů uspořádaných úsekem snowboardingu při Svazu 
lyžařů – republiková úroveň – Winterfresh serie – Michal Diviš   1. a 2. místo 
                                                                   Dan Szpuk      3. místo 
                                                                   Jakub Malík    4. místo 
 
Kramolín – Herlíkovice a Dolní Morava  
 
- krajské přebory na Zadově – paralelní slalom, snowboardcross – Michal Diviš  1., 2. místo 
                                                                                                           Havel   2. místo 
                                                                                                           Dan Szpuk     3. místo 
                                                                                                           Chovančáková   2. místo 
 
Republikové žákovské soutěže – čestný pohár AŠSK ve snowboardslalomu – Diviš l. , Vokál l., Vaňková 
1. místo 
                                                                                                                             Havel 2. místo  
          
Žákovských přeborů Horního Rakouska na Hochfichtu – Vaňková 1., Malík 4. místo 
V rámci ZOM ve Špindlerově Mlýně reprezentovali Jihočeský kraj Michal Diviš  (6. místo) 
                                                                                                            Christian Havel (4.místo) 
                                                                                                            Veronika Hudečková (4.místo) 
Celá skupina pracuje pod hlavičkou nového snowboardového klubu – SNOWRIDERS Vimperk,  
založeného v polovině loňského roku.  Klub má v současné době 75 členů.  Jako trenéři působí na skupině 
snowboardu Josef Bejček (hlavní trenér), Jaroslav Kolman a Jana Hudečková. 
Do další sezony se hlásí do nové sportovní třídy 10 nových žáků – zájemců o SNB. Plánujeme otevření tzv. 
přípravky 
pro děti od 1. do 5. ročníku . 
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 Plán tréninkové a závodní činnosti na rok 2007 
 
letní – 29.6. – 2.7. 2006  - Štíty 
           11.7. – 14.7.         – Dobrá Voda 
           7.8. – 11.8.           – Železná Ruda 
 
zimní – prosinec 2006 – Zadov 
             leden 2007      - Železná Ruda – Špičák 
             leden               - Hochficht 
             únor                - Dolní Morava 
             březen 2007    - Dachstein           
 
 
 
 
První atletická dráha s umělým povrchem v okrese Prachatice 
 
     Dne 1. června 2006 proběhlo slavnostní předání rekonstruované běžecké dráhy s umělým 
povrchem a zrekonstruované doskočiště pro skok daleký v areálu Základní školy T. G. Masaryka. 
Žáci naší školy tak dostali od Krajského úřadu v Českých Budějovicích a Města Vimperk dárek ke 
Dni dětí v hodnotě    773 000,- Kč, přičemž Jihočeský kraj v rámci svého programu na podporu 
sportu poskytl částku 500 000,- Kč. Realizace celého projektu byla zahájena na podzim roku 2005 
a představovala odstranění původního nevyhovujícího škvárového povrchu dráhy a nahrazení 
povrchem umělým, dále rekonstrukci doskočiště (zajistila firma SWIETELSKY s. r. o. 
České Budějovice), umístění mobilního oplocení (dodala firma Velkostatek Tetín, s. r. o.)  
a instalace ochrany oken školní jídelny drátěným pletivem (provedla firma Technické služby 
Radim Kučera, Vimperk). 
     Slavnostního předání sportoviště se zúčastnila delegace pracovníku odboru školství Krajského 
úřadu Č. Budějovice ve složení Jan Steinbauer, Marie Pavlovská, Jana Matějková a Jiří Voříšek, 
starostka města Vimperk Stanislava Chumanová, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního 
ruchu Miloš Beneš, za odbor investic a údržby Alena Szabová a Marcela Kobrová a samozřejmě 
žáci a učitelé I. i II. stupně ZŠ TGM Vimperk. 
     Po vystoupení mažoretek na reprodukovanou hudbu zajišťovanou studiem Epigon a po 
úvodních slovech ředitelky školy, starostky města a hostů patřila atletická dráha malým 
sportovcům. Jako první ji vyzkoušeli chlapci a děvčata ze 4. a 5. ročníků, kteří změřili své síly 
v běhu na 50 metrů. Všichni závodníci i hosté na závěr obdrželi pamětní list vytvořený p. Janem 
Vienerem. 
 
     Nová atletická dráha v areálu Základní školy T. G. Masaryka Vimperk zvyšuje úroveň 
sportovišť v našem městě a mladým sportovcům určitě dopomůže k co nejlepším sportovním 
výkonům. 
 
 
Talent okresu Prachatice 
 
Města Vimperk a Prachatice již podruhé vyhlásila anketu Talent  okresu  Prachatice.  Ze ZŠ TGM byly 
nominovány žákyně: Karin Paštiková (umělecká kateg.), Adriana Olle (sportovní), Karolína Karasová 
(umělecká), Veronika Hudečková (sportovní), Olga Samadovská (sportovní), Klára Nouzová (sportovní), 
Martina Jandová (sportovní). Výběrová komise vyhlásila mezi talenty žákyně Olgu Samadovskou (VII.A), 
Karin Paštikovou (III.A), Veroniku  Hudečkovou (V.A). Materiály pro hodnotící komisi připravovali třídní 
učitelé. Vyhlášení celé ankety proběhlo v MěKS za přítomnosti představitelů obou měst, všech 
nominovaných, rodičů, učitelů, trenérů. 
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 Lyžařský kurz tříd VII. B, C 
 
     Lyžařský  kurz 7. tříd proběhl v termínu od 27.2. do 3.3. 2006. Kurzu se zúčastnilo 30 dětí (14 VII.C, 15 
VIIB., 1 VIII.B). Vedoucím pro lyžařský výcvikový kurz byl Josef Bejček – učitel TV, instruktorkou Jana 
Hudečková – učitelka TV, přičemž oba mají průkaz instruktora snowboardingu. Pobytový kurz probíhal na 
Chatě škola  
na Nových Hutích. 
Během kurzu žáci zvládli základy lyžování a snowboardingu a byl zaznamenán jeden úraz – zlomenina 
zápěstí 
(snowboard). 
 
 
                                                                            
Plavecký výcvik 
 
Plavecký výcvik 4. ročníku 
Plavecký výcvik žáků 4. ročníku naší školy probíhal od 30. ledna 2006 do 21. dubna 2006. Žáci se celkem 
zúčastnili deseti dvouhodinových lekcí. Pod vedením plaveckých instruktorek Plaveckého bazénu 
v Prachaticích byli žáci rozděleni do plaveckých skupin dle své výkonnosti. Jednotlivé skupiny se pak 
věnovaly nácviku a výcviku plaveckých stylů, nechyběly hry ve vodě, plavecké závody a na závěr 
vyhodnocení ve formě plaveckých vysvědčení a osvědčeních. 
 
 
Plavecký výcvik 3. tříd – školní rok 2005/2006 
3. třídy zahájily plavecký výcvik 23. 11. 2005, který probíhal tradičně na plaveckém stadionu 
v Prachaticích. 
Povinný základní výcvik plavání  se skládal z 10 lekcí. Každá lekce trvala 90 minut a byla zaměřena na 
rozvíjení dovedností plavců, slabších plavců i neplavců. Žáci byli rozděleni do několika skupin podle 
plaveckých schopností. Lekce byly také doplňovány různými soutěžemi a hrami. Na plavecký výcvik 
jezdily děti s velikým nadšením a elánem. 
    Jednotlivé lekce plavání hradí škola - stát, autobus rodiče. Protože doprava je z finančního hlediska 
náročná, Rada rodičů  po předložení žádosti  na dopravu  3. třídám přispěla částkou 1.650 Kč (poslední 
faktura za autobus). 
                                                                          
                                                                                     
 
 
 
Nadstandartní aktivity: 
 
 
Internet 
 
Ve škole jsou dvě počítačové sítě, ve kterých lze používat internet. Žáci školy mají možnost používat 
internet při výuce informatoriky, také i při jiných předmětech. Jako velmi vhodné se ukázalo uvolnit žákům 
přístup k internetu i v době mimo vyučování. Podařilo se za pomoci externích pracovníků (studentů) a 
posléze i žáků 9. tříd rozšířit tuto službu pro žáky školy na možnost přístupu 2x denně podle zájmu žáků. Ti 
si mohou připravovat podklady pro referáty, zjistit si zajímavé zprávy a pod. Také pro administrativu školy 
je přístup k internetu velkou výhodou  
- většina dopisů a zpráv se dnes posílá ve formě e-mailů, což velmi zrychlujekomunikaci. Kromě dvou 
počítačových učeben je k internetu připojeno dalších 8 počítačů pro potřeby kanceláří i učitelů. 
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Školní knihovny 
 
l. stupeň 
V žákovské knihovně l. stupně je v současné době 1042 knih. Knihovna obsahuje knihy  samostatné, které 
využívají žáci od druhých do čtvrtých tříd. Dále obsahuje soubory knih, které využívají po celý školní rok 
paní učitelky pro mimočítankovou četbu žáků ve třídách. V knihovně je výpůjční doba jedenkrát týdně. 
Školní knihovna byla dříve umístěna v samostatné místnosti v druhém patře školy. 
V červnu roku 2006 byla přemístěna do prvního patra, do bývalé ředitelny školy.  
 
2. stupeň 
Knihovna naší školy v budově l. máje  slouží opět nejen žákům, ale i učitelům. Ve školním roce 2005/2006 
se zvýšil počet žáků, kteří  měli o půjčování knih zájem zejména proto, že je lákaly neznáme příběhy. 
V tomto případě se jednalo hlavně o žáky l. stupně.  Jejich spolužáci z vyšších ročníků čerpali v literatuře 
náměty pro referáty a diskuse. 
Některé knihy byly využity ke kolektivní četbě. Žáci si s oblibou půjčují knihy, které jsou vhodné hlavně 
pro volný čas a  určitá období v roce (Vánoce, Velikonoce – zvyky, tradice).  
Učitelé využívali literaturu nejen k vlastnímu studiu, ale i k přípravě různých kvízů a doplňovaček – např. 
při soustředění 9. tříd na Dobré Vodě. 
O hlavních prázdninách byla knihovna přestěhována do jedné z našich tříd. Tato skutečnost je pozitivem, 
protože v následujícím školním roce bude knihovna fungovat zároveň jako studovna. 
 
 
Klub mladých čtenářů 
 
     Jako každý rok na naší škole si děti mohou objednat zajímavé knihy z edice Albatros Plus z Klubu 
mladých čtenářů. 
     Knihy  jsou vydávány pro všechny  věkové kategorie, od těch nejmenších čtenářů až po knihy pro celou 
rodinu a nebo zajímavé encyklopedické soubory, jako byl poslední dobou Svět zvířat, Svět v obrazech a 
České dějiny v obrazech. Na naší škole je přibližně každý rok asi 90 dětí, které si objednají jeden, ale často 
i více nových knižních titulů. 
     V letošním škol. roce 2005/2006 z nakladatelství Albatros KMČ děti vybíraly dva ze 42 titulů. 
Objednáno bylo 160 knih.  Mezi zajímavosti  patřily knihy Galerie geniů, Přírodovědná encyklopedie, 
knížka O Rákosníčkovi a jiné. 
 

 
Mažoretky 2005/6 
 
     Soubor mažoretek má na svém kontě na Základní škole T. G. Masaryka Vimperk 13 let aktivní 
práce pro děvčata od 6 let až do období vysokoškolských studií. Počet skupin se ustálil na číslo 
čtyři. Skupina nejmladších děvčat se seznamuje se základy mažoretkového sportu, kadetky se 
účastní veřejných vystoupení i mezinárodní soutěže IMA, juniorky i seniorky reprezentují školu i 
město Vimperk při různých kulturních akcích, festivalech a soutěžích. 
Vedoucí přípravky a kadetek je Mgr. Dana Kubíčková, vedoucí juniorek a seniorek je zakladatelka 
souboru Mgr. Dagmar Rückerová. 
     Činnost souboru je zaměřena s ohledem na věk děvčat a jejich pohybové dovednosti na taneční, 
pochodovou a pohybovou průpravu a technickou práci s náčiním baton, okrajově i pom-pom. 
Všechny skupiny souboru se prezentují se svými choreografiemi před rodičovskou i vimperskou 
veřejností při akcích školy, města, případně dalších okolních míst. 
     Vrcholem letošní sezóny byla účast kadetek, juniorek a seniorek na Mistrovství České 
republiky v mažoretkovém sportu, kde obsadily všechny 3 skupiny 3. místo a postoupily do 
semifinále ve Rtyni v Podkrkonoší. Úspěchem souboru byla i účast 3 sóloformací ve finále MČR 
v Písku. Trojice děvčat ze souboru byla nominována v anketě okresu Prachatice na Talent okr. 
Prachatice. 
     Činnost souboru trvale zakotvila v povědomí vimperských občanů a obohacuje mnohé 
společenské akce v rámci Jihočeského kraje. 
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Některá vystoupení souboru: 
 
Vimperk – výročí ZŠ TGM Vimperk 
Ples Charity 
Ples mažoretek a dechového orchestru 
Osvobození Vimperka 
Partnerské město Freyung 
Setkání dechovek Vimperk 
Mezinárodní festival Dačice 
Pouť Stachy 
Pouť Čkyně 
 
Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu  
Kvalifikace 
Vimperk  2006 
Sobota 13. května 2006  
 
 
     Již potřetí se město Vimperk stalo hostitelem prvního kola celostátní soutěže v mažoretkovém 
sportu s postupem na mezinárodní klání a nabídlo tak obyvatelům Vimperska zajímavou a 
atraktivní podávanou. 
     Soutěž proběhla 13. května 2006 na zimním stadionu a jejím pořadatelem bylo Město Vimperk, 
ZŠ TGM Vimperk, STARZ Vimperk a Občanské sdružení Mažoretky Hranice. Akce se zúčastnil 
viceprezident mezinárodního mažoretkového sdružení IMA Mgr. Jiří Necid se sekretářkou Marií 
Pavelkovou a porotci s mezinárodní akreditací. 
     Do Vimperka přijelo změřit své síly na 23 skupin z Jihočeského a Západočeského kraje 
s náčiním BATON a POM-POM  v kategoriích kadetky, juniorky a seniorky, svá soutěžní 
vystoupení předvedly i sólistky a sóloformace. 
     Zaměstnanci zimního stadionu připravili velmi dobré prostředí pro konání soutěže včetně 
vybudování soutěžního pódia o velikosti 12 x 12 m, o organizaci celé soutěže se postarali 
zaměstnanci ZŠ TGM Vimperk. 
     Dopolední program byl zahájen vystoupením nejmenších mažoretek pod vedením paní učitelky 
Dany Kubíčkové, po něm následovala soutěžní vystoupení sólistek a sóloformací s třásněmi i 
s hůlkou. Této soutěže se zúčastnily i vimperské mažoretky a některé si vybojovaly svým 
výkonem postup do republikového finále v Písku. 
 
     Odpolední soutěž v pódiových choreografiích skupin byla slavnostně zahájena ve 13 hodin. 
Organizátoři využili možností, které nabízí konstrukce zimního stadionu. U stropu haly byla 
zavěšena síť se žlutými gymnastickými míči a modrými nápisy zúčastněných souborů. Technickou 
stránku této záležitosti skvěle vyřešil pan Luboš Drnčeni. Při zahájení předvedli na pódiu své 
speciálně připravené vystoupení studenti bicího oddělení ZUŠ Vimperk pod vedením pana učitele 
Jana Novotného. V závěru jejich skladby byly míče ze sítě uvolněny a spadly na plochu. V té 
chvíli za zvuku trumpetistů Jana Hrdličky a Jana Doležala se jich ujala děvčátka z 1. třídy 
v růžových šatech a dokutálela je před diváky. Poté se ujal taktovky kapelník Petr Staněk a 
společně s dechovým orchestrem ZUŠ Vimperk a nejstaršími mažoretkami přivedl na plochu 
zimního stadionu všechny soutěžící soubory. Hlasatel Vratislav Měchura pak představil zástupce 
sponzorů Ing. Jana Bauera, starostu města Prachatice a poslance PSP ČR a Ing. Martina Paštiku ze 
společnosti VAK České Budějovice a vyzval starostku města Stanislavu Chumanovou 
k oficiálnímu otevření soutěže skupin. 
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Sponzoři a partneři MČR v mažoretkovém sportu: 
 
Město Vimperk 
Stanislava Chumanová, starostka města Vimperk 
ZŠ TGM Vimperk 
STARZ Vimperk 
Ing. Jan Bauer, poslanec PSP ČR, starosta města Prachatice 
Dřevostroj Čkyně 
ROHDE – SCHWARZ 

1. JVS a. s 
Poštovní spořitelna.  
Epigon - televizní studio  
Vodovody a kanalizace JČ a. s. 
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk 
 
     Děkuji všem organizátorům, sponzorům a partnerům, kteří velmi významně přispěli do 
mozaiky kulturního a sportovního dění ve Vimperku. 
     Děkuji všem spolupracovníkům ze ZŠ TGM Vimperk, bez jejichž ochoty a obětavosti by akce 
neproběhla. 
     Děkuji všem divákům, kteří přišli podpořit nejen naše mažoretky, ale i tento mladý sport. 
 
Poděkování také patří všem mažoretkám za jejich skvělé výkony a rodičům za dlouhodobou 
podporu této zájmové činnosti. 
 
 
 

Hodnocení časopisu KOŠ 
 
Ve školním roce 2005/2006 vyšla dvě čísla – v prosinci a v červnu. Do obou čísel přispívali  
pedagogičtí pracovníci i žáci. Obě čísla byla doplněna fotografiemi.  
 
Prosincové číslo mimo jiné obsahovalo:  

- oslavy 75. výročí otevření školy 
- základní informace o škole 
-  informace rady rodičů a rady žáků 
-  protidrogová prevence 
-  nový školský zákon 
- informace k volbě povolání 
- sportovní výsledky 
- Talent okresu Prachatice 
-  z činnosti Skiraplé 
-  literární tvorba žáků 
 

Červnové číslo obsahovalo zejména:  
- výsledky soutěží školních, oblastních, okresních případně krajských kol v Čj, recitaci, Nj, 

Aj, Bi, M, Hv  
- otevření nové atletické dráhy v areálu školy 
- výsledky sportovních soutěží  (např. Pohár rozhlasu, Městská atletická olympiáda I. 

stupně, okresní LO,  hokejbal) 
- informace o sportovních třídách, o činnosti Skiraplé 
- výsledky soutěží v mažoretkovém sportu 
- přehled rozmístění vycházejících žáků do středních škol 
- exkurze a výlety 
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- činnost žáků ke Dni Země 
- Den dětí 
- informace o činnosti rady rodičů,  školské rady 
- literární tvorba žáků  

 
      
 
Náboženská výchova 
 
Na základní škole T.G. Masaryka ve Vimperku se vyučuje náboženská výchova asi deset let. Tři roky ji 
vyučuje paní Jana Hlavová.  
Náboženská výchova se orientuje na obecně lidské jevy jako jsou důvěra, vděčnost, odpuštění, radost, 
štěstí, ochota pomoci. Na výuku dochází děti ze třetích a pátých tříd, proto téma pro jednotlivé třídy se 
musí skloubit dohromady. Tématem náboženské výchovy je vždy Bůh, který k nám přichází a pokračuje 
s námi po cestě a my mu důvěřujeme. Takže hlavním úkolem tohoto nepovinného předmětu je , aby si dítě 
rozvíjelo základní lidské schopnosti jako je radost, úžas, důvěra. Má vychovávat ke vnímání náboženských 
symbolů a porozumět náboženskému vyjadřování a probouzet otázky po Bohu a navázat vztah s Bohem a 
uslyšet pozvání k životu ve společenství církve, za kterou nesou svou část zodpovědnosti. Také má dát 
prostor k učení, které neoslovuje pouze rozumovou stránku dítěte, ale i city a připravenost k jednání. 
Cílem předmětu je, aby se dítě naučilo důvěřovat Bohu a přijímat ho v eucharistii a poznávat své místo ve 
farnosti a v práci pro druhé jako to činil Ježíš Kristus, který je dětem příkladem a tím se děti učí poznávat 
víru. Děti si mají uvědomit, že jsou součástí místa, kde se cítí v bezpečí, odkud vycházejí poznávat svět 
vypovídající o svém Tvůrci a kam se vracejí. 
 
Pro náboženskou výchovu využívá pí Hlavová těchto metod 
- metody etické výchovy – rozvíjení sebepoznání 
- metody dramatické výchovy – kreativní vyjadřování 
- jednodušší výtvarné techniky 
- metody práce s výtvarným uměním 
- metoda hudební výchovy 

                                                                             
Zpráva o činnosti ŠD ve školním roce 2005/2006 
      
Činnost školní družiny byla zaměřena rekreačně spontánně, podle zájmu dětí a přitom na vzdělávací 
organizovanou činnost se žáky. Vychovatelky také operativně využívaly změněné nálady dětí a jejich 
zájmu a chuti pro výchovnou práci.  Využívali časopis Pastelka a Mateřídouška. V časopise Pastelka 
probíhala celoroční hra „Rok v pohádkové zemi“ – četba 10 pohádek vždy s náměty výtvarnými nebo 
pracovními  činnostmi. V září jsme navštívili výstavu fotografií v MěKS „NATUR VISION“. 
V říjnu děti sbíraly na vycházkách kaštany pro krmení lesní zvěře na zimu. Za získaných 300,- Kč byly 
nakoupeny  sladkosti na soutěže , které se konaly v průběhu roku. 
17. 10. v Hasičském muzeu v Kaplířově ulici byly děti seznámeny s historickými hasičskými přístoji a 
způsoby zvládání požárů v minulosti  v našem městě. V říjnu navštívily děti ještě jednu výstavu  a to  
k 75. výročí školy T.G. Masaryka. Do školní družiny se dostavil na besedu s dopravní tématikou městský 
strážník p. Desat. 
Od listopadu děti bobovaly za dobrých sněhových podmínek na sněhu. 
V prosinci v adventním čase se děti učily připravovat a aranžovat větve a věnce. Proběhla také Mikulášská 
besídka se soutěžemi a vánoční besídka s vánočními písničkami, soutěžemi, čajem a cukrovím. V měsíci 
lednu si děti zasoutěžily v turnaji v „Pexesu“ a na „Maškarním karnevalu“soutěžily o ceny a o nejkrásnější 
masku.V únoru „Sněhulakiáda! – soutěž o nejkrásnější stavbu na sněhu a hod sněhovou koulí do dálky. 
Plánovaná „Šipkovaná“ v březnu splněna nebyla pro nevhodné podmínky – sníh pro tuto akci nevhodný. 
V březnu proběhl  turnaj ve hře „Člověče nezlob se!“ a výstava v MěKS – obrazy Edity Kurtové. V měsíci 
dubnu děti zhlédly putovní výstavu v MěKS – „PAPEŽ J. PAVEL II.“ a zasoutěžily si v družinové 
olympiádě v netradičních disciplínách. 
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V květnu předvedly děti maminkám pásmo k oslavě Dne matek 17. 5. Soutěžily v malování na asfaltu o 
nejkrásnější obrázek. Děti ze školní družiny se podílely na sběru léčivých bylin (podbělu, sedmikrásky a 
listu smetánky). 
1. 6. 2006 Den dětí se soutěžemi – zábavné odpoledne. Výlet školní družiny splněn nebyl z časových 
důvodů. Činnost však byla obohacena o spolupráci s Městským muzeem, samy děti dodaly své výtvarné 
práce a výrobky.  
29. 6. 2006 si na zámku děti zasoutěžily, vyrobily si reciklovaný papír  a prohlédly si tuto pestrou výstavu 
ve Vlčkově věži na zámku, spolu s výstavou fotografií Vimperka. 
 
                                                                             
 
Rada rodičů a ples školy 
 
Rada rodičů pracuje na škole nezávisle na školské radě. Tvoří ji zástupci rodičů jednotlivých tříd, 
kteří se scházejí zpravidla 1 za měsíc. Předsedkyně RR paní Blanka Jančová vede schůzky, kde se 
řeší finanční příspěvky na různé školní akce – eurze, výlety, divadla, odměny žákům na školní 
kola soutěží, příspěvky na cestovné na plavání, lyžařský výcvik atp. Pokladní  
RR paní Milena Jandová pravidelně informuje o stavu účtu a vyúčtovává všechny příspěvky pro 
děti. Rodičovský příspěvek činil 100 Kč na dítě a celkem bylo vybráno 31 700 Kč, takže příspěvek 
na RR zaplatilo 77,3 % rodičů.  
     Rada rodičů se podílela na organizaci školních slavností a největší podíl měla na organizaci 
plesu dechovky a mažoretek, kdy spolu se zástupci SRPŠ ZUŠ organizovali a připravovali 
tombolu a starali se o celý průběh plesu, který se letos opravdu vydařil. 
Konal se 25. 3. 2006 ve velkém sále MěKS „Cihelna“ O tento ples je z řad veřejnosti velký zájem, 
takže 200 míst v sále a dalších 150 míst v předsálí bylo téměř vyprodáno. O hudbu se postarala 
skupina  Apollo, program plesu zpestřily mažoretky, vystoupení dechového souboru a půlnoční 
překvapení, se kterým vystoupili jak členové dechovky, tak mažoretek. O tom, že se všichni 
účastníci velmi dobře bavili, svědčí i to, že sál zůstal téměř zaplněn až do konce plesu. 
 
 
 
 
Rada sportovních tříd 
 
     Činnost této rady se v letošním roce ukázala jako velmi důležitá součást koordinační činnosti 
školy a SKI klubu Šumava. Tvoří ji vedoucí učitel sportovních tříd, třídní učitelé ST, trenéři klubu 
a vedení školy. Rada se sešla 5 x za rok a byli na ni zváni i trenéři HC Vimperk, kam docházejí 
také žáci ST naší školy. 
     Na programu schůzek byly otázky týkající se soustředění žáků ST, spolupráce trenérů a učitelů, 
závodní činnost dětí v oblasti lyžařských závodů i vyhlášených soutěží pro žáky základních škol. 
Většinu schůzek vyvolávalo převážně vedení školy, protože většina rodičů chápe i tréninkovou 
činnost jako součást školní práce a hledá informace i u třídních učitelů a vedení školy a těm také  
předkládají nejčastěji své připomínky k tréninkové činnosti, případně další náměty. Z těchto 
důvodů postupně vznikla potřeba vzájemné informovanosti mezi školou klubem častější. Proto se 
ředitelka školy dohodla na pravidelných schůzkách jednou za čtrnáct dní s vedoucím učitelem ST 
nebo vedoucím trenérem. 
     Ředitelka školy se zúčastnila slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců SKI klubu Šumava,  
dále jednání valné hromady Ski klubu a lyžařského bálu a dále oponentur se Svazem lyžařů ČR 
v závěru školního roku. 
     V letošním roce byl založen nový snowboardový  klub, který zajišťoval činnost žáků ST, 
věnujících se snowboardingu. Klub ke své činnosti využívá školních prostor podobně jako SKI 
klub Šumava, do budoucna se ukazuje potřeba vlastní kanceláře. Škola uvažuje o pronájmu 
malého prostoru u tělocvičny. 
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Spolupráce s městskými organizacemi 
 
 
Město Vimperk, MěÚ Vimperk 
 
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 
 
     Začátek školního roku 2005/2006 se nesl ve znamení příprav oslavy 75. výročí založení naší 
školy. Při přípravách této akce i při akci samotné se významnou měrou podílel i OŠKaCR a 
Městská rada Vimperk, která rozhodla o poskytnutí příspěvku na tuto akci ve výši 20 000,- Kč, 
zástupci Města Vimperk podpořili tuto akci svou osobní účastí. Na slavnostním programu 
vystoupila se svou gratulací starostka Stanislava Chumanová a vedoucí OŠKaCR 
PhDr. Miloš Beneš stejně jako při otevření výstavy k výročí v budově školy a v Infocentru 
Vimperk. Odbor školství se spolupodílí na tvorbě rozpočtu školy a spolupracuje v rámci své 
pravomoci na zabezpečení vzdělávacího procesu i chodu školy. Na poradách ředitelů škol 
Vimperska přenáší informace KÚ v Českých Budějovicích, zajišťuje semináře a školení, působí 
v mnohých případech jako poradní orgán. Pro učitele Vimperska pořádá Den učitelů, zajišťuje 
některá kulturní a filmová představení (v rámci festivalu Natur Vision). 
     V oblasti kulturní a sportovní činnosti se OŠKaCR podílí na pořádání Mistrovství ČR 
v mažoretkovém sportu, Českého poháru ve snowboardingu, Městské olympiády pro 1. stupeň ZŠ 
a dalších akcí, mezi kterými v letošním roce bylo slavnostní otevření atletické dráhy a doskočiště u 
budovy 1. máje 268. OŠKaCR je organizátorem mezinárodního filmového festivalu Natur Vision, 
který v letošním roce navštívili všichni žáci naší školy. 
     Starostka města Stanislava Chumanová a vedoucí odboru školství PhDr. Miloš Beneš se 
pravidelně účastní školních slavností i dalších akcí pořádaných školou. 
 
Odbor investic a údržby 
 
     Ve školním roce 2005/2006 došlo k realizaci projektu v rámci grantů na realizaci a obnovu 
školních sportovišť vyhlášených Jihočeským krajem. Odbor investic zadal zpracování projektu, 
který byl výběrovou komisí přijat a schválen k realizaci. Akci měla na starost paní Alena Szabová, 
která se i osobně účastnila slavnostního otevření. Odbor I a Ú měl také na starost opravu střechy 
nad tělocvičnou a kabinetem budovy 1. máje 268 a dále inicioval zpracování projektu celkové 
rekonstrukce zdravotní instalace v budově Pražská 167. Odbor také zadal klempířské firmě p. 
Záleského opravu střech obou školních budov v době prázdnin. 
 
 
Městská policie, Policie ČR 
 
     Stejně jako v předcházejících letech, tak i v tomto školním roce se strážníci MěP a             
Policie ČR podílí na řešení problémů se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí i na řešení 
krádeží či chování žáků v rozporu s vnitřním řádem školy. Strážníci nebo policisté se účastnili 
pohovorů s rodiči a jejich problémovými dětmi, pomáhali zajišťovat v rámci své profese pořádané 
akce (např. MČR v mažoretkovém sportu, školní slavnost). 
     V oblasti prevence proběhla léty osvědčená beseda žáků 1. ročníku se strážníkem Zdeňkem 
Desatem, která byla zaměřena na bezpečné chování dětí v silničním provozu. Pro žáky 8. a 9. tříd 
připravil Zdeněk Desat besedu o činnosti Městské policie Vimperk a o některých zákonech 
týkajících se mladistvých. 
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Městské kulturní středisko 
 
     Programová nabídka MěKS vycházející z potřeb a zájmu základních škol Vimperska je naší 
školou hojně využívána. Žáci 1. stupně navštívili několik divadelních představení i kulturních 
pořadů vycházejících z národní lidové kultury (čarodějnice), žáci 2. stupně vyslechli hudebně 
výchovné programy a zhlédli jedno filmové představení. Žáci zapsaní do školní družiny navštívili 
výstavy instalované v galerii U Šaška v předsálí MěKS. 
     MěKS spolupracovalo i při oslavách 75. výročí otevření ZŠ TGM Vimperk i při organizaci 
MČR v mažoretkovém sportu. Kulturní magazín vydávaný MěKS zveřejňuje informace o akcích 
školy i školních zájmových aktivitách, zajišťuje vylepování plakátů na školní akce. 
     Základní škola se též zapojuje do programu adventních koncertů a akcí v předvánočním čase. 
 
 
Spolupráce se školami 
 
     Naše škola udržuje blízké kontakty se spádovými školami ve Svaté Maří, Strážném, Horní 
Vltavici a Borových Ladách. Vzájemně se informujeme o pořádání sportovních a kulturních 
akcích, nabízíme návštěvu školy našim budoucím žákům, spolupracujeme při výběru učebnic pro 
výuku. Vyučující spádových škol podávají bližší informace o dětech, které přecházejí do 6. 
ročníku ZŠ. V letošním roce se vyučující ZŠ Horní Vltavice, Strážného a Svaté Maří dohodli na 
společném postupu při tvorbě školního vzdělávacího programu. Ředitelka  ZŠ TGM pomohla 
OÚ ve Strážném při řešení kádrového obsazení místa učitelky. 
     Dechový orchestr ZUŠ Vimperk využíval uvolněného prostoru v budově Pražská 167 a umístil 
zde zkušebnu dechového orchestru. Žáci naší školy navštívili 4 výchovné koncerty pořádané ZUŠ 
Vimperk a doplnili si vhodnou formou učivo hudební výchovy o konkrétní ukázky hudebních 
nástrojů a forem. Také letos pokračovala spolupráce souboru mažoretek a dechového orchestru. 
Dechovka se účastnila slavnostního zahájení kvalifikačního kola MČR v mažoretkovém sportu a 
doprovázela průvod žáků 9. ročníku městem před školní slavností. Mažoretky obohatily program 
tradičního setkání dechovek v průvodu městem i na ploše Zimního stadionu Vimperk. Při setkání 
dechovek zajišťovala stravování školní jídelna ZŠ TGM, škola též poskytla zázemí jednotlivým 
orchestrům. Vyučující naší školy Helena Bízková zajišťovala na ZUŠ výuku hry na housle, ve 
vedení výtvarného oboru pokračovala naše bývalá vyučující Marie Špačková. Škoda, že 
v letošním roce nedošlo k takovým programům, při kterých se vzájemně předvedou zájmové 
činnosti obou subjektů, jakým byly v minulosti např. společné výchovné programy dramatického 
souboru ZŠ a hudebního oddělení ZUŠ, či vystoupení pěveckého souboru školní družiny při 
koncertu ZUŠ. Omezila se též spolupráce v oblasti informovanosti žáků o pořádání akcí obou 
subjektů. 
     Ve Vimperku působí dvě mateřské školy a s oběma udržuje naše škola velmi úzkou 
spolupráci. Ta se v letošním roce projevovala hlavně v oblasti přípravy budoucích žáků 1. ročníku. 
I v tomto roce se jednalo o realizaci projektu Škola nanečisto, jehož autorkou je Dagmar 
Rückerová a vedoucím projektu Dagmar Daňková. Jednotlivá setkání vedly všechny učitelky 1. 
stupně a osobně se jich účastnily paní učitelky MŠ Klostermannova i 1. máje. Vyučující 1. stupně 
spolu s ředitelkou školy rodiče žáků předškolní třídy MŠ o přípravě dětí k nástupu k povinné 
školní docházky, o učebních pomůckách i o organizaci výuky v základní škole. Ředitelka školy 
zároveň seznámila rodiče se způsobem zápisu do 1. ročníku, informovala o předání správního 
rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce a záležitostech týkajících se odkladu školní 
docházky. 
     Vimperk je městem, kde se nacházejí dva subjekty středního školství. S oběma školami 
spolupracujeme v oblastech, které tuto spolupráci vyžadují. Jedná se zejména o pomoc 
vycházejícím žáků při volbě povolání a o přípravu na přijímací zkoušky. Zástupci obou škol 
informovali o možnostech studia na třídních schůzkách. Naši žáci navštívili též prostory 
lesnického učiliště při Dnu enviromentální výchovy, seznámili se s obory studia. 
     Vzhledem k tomu, že naše škola nabízí žáků vzdělávání s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
spolupracujeme úzce s Gymnáziem Vimperk, které má na tento směr vzdělávání návaznost.  
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Spolupracujeme při pořádání sportovních akcí, jejich propagace i při organizaci některých 
soustředění. 
     Velmi výrazně spolupracujeme se Středním odborným učilištěm v Nerudově ulici, zvláště pak 
se Střediskem praktického vyučování a studiem Epigon, které připravuje vysílání pro místní 
kabelovou televizi. Redaktoři studia často informují o činnosti školy, o pořádání sportovních akcí 
krajského i celostátního významu, zařazují relace o školní slavnosti, zápisu do 1. ročníku i o 
zájmové činnosti. K výročí školy vytvořil spolupracovník studia Epigon Petr Krejsa propagační 
film. 
 
     Naše škola poskytuje možnost vykonat souvislou pedagogickou praxi budoucím učitelům. 
V letošním školním roce tuto možnost využilo pět studentů oboru učitelství I. a II. stupně 
z pedagogických fakult Č. Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem a 1 studentka SPŠ Prachatice. 
Mezi zájemci byli i bývalí žáci naší školy M. Modlitba, H. Schreckingerová, P. Doulová a 
L. Podruhová. 
 
     Vzhledem ke sportovnímu zaměření tříd na naší škole spolupracujeme velmi dobře se 
sportovními oddíly v našem městě. Tradiční je spolupráce se SKI klubem Šumava, s nově 
vzniklým snowboardovým klubem, výrazně pokročila i spolupráce s HC Vimperk, možnosti 
společných akcí poskytuje i Asociace školních sportovních klubů, jehož je naše škola členem. 
Oslovujeme při pořádání akcí i gymnastický oddíl TJ Šumavan a poskytujeme jim možnost 
vystoupení na našich akcích. 
 
 
Ekologie ve škole 
   
DEN ZEMĚ 
„Země nám toho tolik dává. Měli bychom Zemi naslouchat a slyšet tlukot jejího srdce – a žít v harmonii 
s touto nádhernou planetou.“ ( Yoko Ono) 
 Den země proběhl na budově školy v parku 27. 4. 2006 ve spolupráci  s pracovníky  Správy Národního 
parku  a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku. Pro naše děti připravili soutěž. Na 5 stanovištích 
8 – 10 členná družstva plnila různé úkoly. Při soutěži využili žáci svých vědomostí a dovedností získaných 
v hodinách prvouky nebo na výukových programech ekologické výchovy  SNP a CHKO Šumava. 
Před startem soutěže žáci se svými vyučujícími naší Zemi trochu pomohli s úklidem. Především 
v prostorách kolem školy, kolem Volyňky, v parku a na dětském hřišti všichni společně sbírali odpadky.A 
bylo jich požehnaně. Všem dětem za to patří velký dík, byly pracovité jako pilní mravenečkové. 
Po absolvování soutěžní trasy vyznačené fáborky mezi zelení parku každý namaloval na asfaltový chodník 
před školou  pěkný obrázek na téma Naše krásná planeta a zkusil si  práci s hlínou . Po sečtení bodů a 
srovnání časů byli vyhlášeni vítězové. Ale ať družstvo skončilo na jakémkoli místě, všechny děti byly 
odměněny krásnými cenami, které rozdávaly pracovnice ekologické výchovy Emilie Vopeláková a 
Kateřina Šatnerová. Celá akce se moc povedla . 
                                                                                                     
 
Ekologická výchova 2005-2006 
  
l.  Spolupráce s NP a CHKO Šumava 
2. Den Země 
3. Třídění odpadů 
4. Enviromentální výchova 
 
Spolupráce s NP a CHKO Šumava  
V září 2005 si vyučující přírodopisu a třídní učitelů pátých a čtvrtých tříd vybrali z nabídek informačních středisek a 
pracoviště střediska ekologické výchovy ve Vimperku  výukové programy navazující na učivo probírané 
v jednotlivých ročnících. Poté navštěvovali jednotlivá pracoviště NP a CHKOŠ, kde si netradičními formami práce 
upevňovali, procvičovali a rozšiřovali své znalosti. 
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Pro příští rok doporučujeme omezit množství programů v oddělení ve Vimperku z důvodu časté změny 
termínů 
ze strany NP. 
 
Den Země 
Pro žáky 5. – 9. tříd proběhl 24. 4. 2006. Činnost jsme zaměřili především na lesní společenstva.  
Přehled aktivit: Poznávání přírodnin  formou her a soutěží – využití všech smyslů 
                          Návštěva naučné stezky v Pravětínském údolí spojená se sběrem odpadků v dané lokalitě. 
                          Jejich odvoz zajistili pracovníci Městských lesů. 
                          Úklid okolí školy a ošetření zeleně v jejím areálu. 
                          Kulturní dědictví našich předků – návštěva významných památek ve městě  s výkladem 
 p. Plánka. 
 
Třídění odpadů 
Dne 4.3. 2006 se žáci čtvrtých a sedmých tříd zúčastnili besedy „Tonda obal na cestách“ zaměřené na 
třídění a následnou recyklaci obalů. Besedu jsme pořádali ve spolupráci s firmou EKO – KOM. 
 
Enviromentální výchova 
Při příležitosti MDD jsme využili nabídky ISŠL a seznámili jsme se s ukázkami využití přírodnin v praxi. 
Ukázky se týkaly práce se dřevem, pletení z proutí a vazačství. 
 
 
Ekologická výchova na l. stupni 
   
Ekologická výchova na l. stupni ( 1.- 3. ročníky) se realizovala v učivu prvouky a hlavně ve spolupráci 
s Národním parkem Šumava, který pro školy každým rokem připravuje hodnotné výukové programy. 
Programy probíhají v přírodě nebo na učebně v budově  Správy NP a CHKO  Šumava. 
Programy s ekologickou výchovou:  Království vody -  1. A, 1. B, 3. A, 3. B   
                                                           Výroba recyklovaného papíru – 3. A, 3. B   
                                                                      
Téma ekologie bylo probíráno i v jiných programech,které jsme si z nabídky výukových programů 
Střediska ekologické výchovy ve Vimperku vybrali. 
 
Programy:  Národní park Šumava,ochrana přírody – všechny 1., 2. a 3. třídy 
                    Setkání s podzimem – 1. třídy 
                    Tajemství lesa – 1. třídy 
                    Všichni potřebují domov -  1. a 2. třídy                      
                     Zimní příroda – 1. a 3. třídy 
                     Putování s rysem ostrovidem – 2.třídy 
                     Mraveniště – 1.třídy 
                    Včelky – 2. a 3. třídy 
                     Mláďata – 1. třídy 
                     Čtvero ročních období – 1. a 2. ročníky 
                     Ze života motýlů – 2. a 3. třídy 
                     Vydra říční – 1.třídy 
                      
Také u nás na budově v parku probíhá od září 2005 třídění odpadů. Zapojili jsme se tak do akce 
organizované referátem životního prostředí při Měst. úřadě ve Vimperku. Kontejnery na papír a na plasty 
jsou umístěny ve všech poschodích. Děti byly instruovány, jak třídit školní odpad. 
Ve škole  květinová výzdoba chodeb a  tříd,v péči o květiny se střídají děti dle určených služeb. 
Ekologie a globální výchova je také hlavním tématem akce Den Země - úklid kolem školy, program Správy 
NP a CHKO Šumava, soutěž z vědomostí a dovedností získaných v hodinách prvouky a ve výukových 
programech 
                 
. 
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      Hodnocení  protidrogové  prevence na ZŠ TGM Vimperk, l. máje 268 
za školní rok 2005/2006 
 
     Ve školním roce 2005/2006 byl, stejně jako minulá léta, realizován minimální preventivní program, 

který vycházel ze zkušeností předešlých let, sociálního klimatu školy a možností, které škola má. Program 

vycházel z toho, jak účinně působit na žáky žijící ve světě, kde se projevuje násilí a do určité míry i citová 

otupělost, zaměřil se na odmítání nabídky nikotinu, alkoholu, drog,  počítačových her, výherních automatů. 

Více se zaměřil na základní návyky sociálních dovedností jako je empatie, vzájemné chápání a porozumění, 

otázky řešení konfliktů, překonávání obtíží a problémů, toleranci, respekt, vzájemnou důvěru, úctu, 

vytváření přirozeného a bezpečného klimatu ve třídě.     
 Program reagoval a zaměřoval se na šikanu  a u sportovních tříd na prevenci anabolik  a steroidů. V rámci 

protidrogové prevence zajišťuje škola pro své žáky řadu aktivit, které lze shrnout do jedné věty - "droga není pro mě". 

Metodici prevence a učitelé mají snahu přiblížit tuto problematiku žákům v osobním kontaktu s odborníky KKC, 

policií, sociální péčí, PPP apod.  

  Nabídka volnočasových byla pestrá, ale stále zůstává část žáků, kteří                o nabízené aktivity 

nestojí a rodiče o jejich zapojení nejeví zájem. Tato skupina žáků je nejvíce ohrožená v oblasti návykových látek, 

kouření , alkoholu,  šikaně a sexuální aktivitě.  

 Sociální klima na škole se zlepšilo.  Situace v drogové oblasti byla bezproblémová, zůstala ovšem inklinace 

jedinců k alkoholu, která je velmi často tolerována, ba i schvalována rodiči (a samozřejmě kouření). S tím 

korespondují i výsledky dotazníkového šetření k besedě "Jak přežít pubertu" pana Lhotáka v 9. třídách. Experiment 

s drogou uvedlo 6 žáků oproti  

7 v loňském roce. Tyto aktivity se odehrávaly mimo školu a bez vnějších projevů. Počet žáků užívajících alkohol 

zejména piva  dosáhl 16. Pravidelných kuřáků v dotazníků bylo uvedeno 12. V oblasti primární prevence bude nutné 

se více zaměřit na působení na rodiče hlavně nižších ročníků, jelikož  v  řadě rodin je kouření i alkohol tolerován a 

považován za běžnou součást života.  

 V průběhu školního roku se na metodiky prevence neobrátil žádný z rodičů.  Otázky dětí k drogové 

problematice jsou časté, zejména v 7. třídách. Je patrné, že děti láká pro ně neznámý účinek psychotropních látek.  

 

 V oblasti vztahu metodiků prevence k pedagogickému sboru lze konstatovat solidní přístup většiny učitelů, 

ale podobně jako u rodičů, se jen někteří  do této problematiky angažují. Nechtějí si připustit problémy ve své třídě a 

přistupují k  tomuto jako ke svému osobnímu selhání.  

 V oblasti primární prevence bude nutné se více zaměřit na působení na rodiče hlavně nižších ročníků, jelikož  

v  řadě rodin je kouření i alkohol tolerována a považován za nedílnou součást života.  

 Informovanost sboru proběhla celkem třikrát na pedagogické radě, projednán byl minimální preventivní 

program, závěry dotazníků pana Lhotáka,  celkový stav na škole a plnění minimálního programu. Učitelům byly 

poskytovány potřebné informace i postupy řešení se žáky, vyvěšena byla  informační nástěnka ve sborovně 

s aktuálními informacemi, materiály pedagogické poradny, články z časopisu prevence. Aktuálně byl vystaven ve 

vestibulu panel s ožehavými tématy protidrogové Prevence a nabídky volnočasových aktivit – činnost a úspěchy 

sportovních tříd, práce žáků na témata šikany, využití volného času a zásad zdravého životního stylu. 

 V rámci dne otevřených dveří v listopadu 2005 byli rodiče individuálně informováni o prevenci na škole,  

obdrželi letáčky týkající se dané problematiky. Ve školním časopise vyšel článek o minimálním protidrogovém 

programu a jeho plnění. 
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 V ročnících 4. – 8. bylo provedeno celkem 25 besed  a řízených rozhovorů i v suplovacích hodinách. 

S přihlédnutím k vyspělosti žáků byla probrána témata: životní styl, komunikační faktory v životě, alkohol, kouření, 

závislost, patologické hráčství, kategorizace drog a jejich nežádoucí účinky, nabídka alternativ a odmítání drog, 

hodnotový systém, drogy a zákony, kriminalita, záchytná síť, sex, HIV. Většina besed byla jednohodinová, několik 

dvouhodinových. Podmínky pro dvoublokové hodiny nejsou na větší škole ideální. Část obsahu zabezpečovali učitelé 

RV a OV. Z besed a rozhovorů vyplývá, že jsou účinnou formou s přímým kontaktem, závisí na tom i vytvoření 

vhodné atmosféry ve skupině a nastolení vztahu vzájemné důvěry. Většina žáků vnímá a chápe argumenty, avšak vliv 

problémového prostředí a kamarádů je velmi silný a bez pomoci dospělých rizikový.  

 Kromě tématických bloků byla zajištěna i řada jednorázových akcí. Kladně lze již tradičně hodnotit vstup 

pana Lhotáka v 9. třídách, včetně vyhodnocených dotazníků orientačně přibližující stav  a postoje v konzumaci 

návykových látek. Výborný je i přehled a názor dětí v oblasti, co si v životě nejvíce přejí a čeho se obávají. Při 

podrobnějším rozboru je vidět, že tyto názory se shodují se zkušenostmi v požívání drog. Výsledky jsou dobrým 

pomocníkem nejen pro přehled stávajícího stavu, ale i jako východisko pro obsahové zaměření besed.  

 Škola zabezpečila zadání a zpracování obsáhlejšího šetření a to jak škola plní úkoly v drogové prevenci. 

Dotazník byl zadán žákům 8., 9., třídách. Vyhodnocení provedla p. Kadlecová. Přesto si výsledky zpracoval pro školu 

i metodik. Z odpovědí  vyplývá: děti obecně odsuzují alkohol a kouření v rodině, ale nemají sílu, motivaci a chuť sami 

nezkoušet, alkoholem si řeší nedostatek sebevědomí. Cigarety se stále svíce stávají atributem pro dívky. Velká většina 

žáků by nabídku jakékoliv psychotropní návykové látky odmítla, ale  zvědavost na účinek, co to udělá, pocit něčeho 

zakázaného je pro část žáků velkým pokušením. Účinnost a počet akcí v oblasti prevence žáci hodnotil: 

                                         - programů, výuky a besed bylo příliš mnoho 10,5 % 

                                         - programů bylo dost stačí                                69, 6% 

                                         - programů bylo málo, ale stačí to                    18,8 % 

                                         - nic se nekonalo                                                 0,6% 

 Většina akcí byla hodnocena pozitivně, část žáků  by byla spokojena až tehdy pokud by si účinek žáků drogy 

mohla sama vyzkoušet nebo konkrétně vidět její účinek na jiné osobě. 

 

 Ve spolupráci s KKC se uskutečnili dvouhodinové besedy ve 4. a 5. třídách  zaměřené na Postoje v životě a v 

8. třídách na Formy pomoci. Program se setkal s velkým ohlasem dětí, bohužel KKC s těmito programy skončilo a 

nadále jakékoli akce se budou konat za poplatek. Je to škoda, neboť akce byly profesionálně vedeny a pro děti 

přínosem. 

  

 V oblasti volnočasových aktivit jednorázových lze kladně hodnotit školní turnaje , ve florbale, basketbale -  

celoškolní turnaj dívek , nohejbale, školní kola olympiád jednotlivých předmětů, dále ve spolupráci s DDM 

velikonoční turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnilo 150 žáků obou vimperských škol. Bohužel se daří obtížně do 

těchto akcí zapojit dojíždějící žáky. Rovněž jarní přípravy na sportovní soutěže mimo výuku, lze zařadit do nabídky 

využití volného času, např. atletika, florbal, vybíjená, basketbal.  Vliv sportovních tříd na škole také nelze podceňovat, 

neboť ukazuje žákům bez vyhraněných zájmů určitý směr a možnost životního stylu. Velmi pozitivně je nutno 

hodnotit  žáky 9. A, kdy pro 4. B, 5. A a 9. A, třídu připravili výlet na Boubín se zábavným programem a vyzkoušeli 

si vlastní organizační schopnosti a zodpovědnost. 

 Škola má vybudovanou solidní videotéku se zhruba 30 hodinami programu, slušnou knihovničku, ze které 

čerpají učitelé, ale i velmi často žáci, nejen pro poučení, ale i slohové práce a různé referáty ve vyučovacích hodinách.  
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 V novém školním roce je zapotřebí se více zaměřit na  1. - 3. třídy, neboť zde jsou určité rezervy, jelikož 

budova 1. stupně není součástí budovy 2. stupně, je spolupráce a aktivita obtížná. Rovněž rodičům věnovat větší 

pozornost a soustředit se na žáky s větším rizikem (Romové, cizinci, děti málo odolné), udržet stávající volnočasové 

aktivity a věnovat větší péči aktivizaci pedagogického sboru. 

 Závěrem lze říci, že i přes výše zmíněné nedostatky plní škola v oblasti primární protidrogové prevence svoji 

úlohu za daných podmínek na velmi dobré úrovni. Potěšitelné je, že  na škole citelně klesá  problém s alkoholem. 

   

 

Protidrogová výchova 

 

24. 10. 2005  -   p. Lhoták                       9. A,B          Odmítání, drogová scéna na prachaticku     

                                                                                    a vimpersku, povídání o marihuaně,                                                  

                                                                                    výstupní test - stav a postoje,  

                                                                                    2 dvouhodinové bloky                                                                                                                                                                                                                   

  9. 11. 2005  -    KKC                            4. A,B           Postoje, 2 dvouhodinové bloky 

14.11.  2005  -   KKC                            5. A,B           Postoje, 2 dvouhodinové bloky 

  9.12.  2005  -    KKC                            8. A, B          Formy pomoci, 2 dvouhodinové bloky 

 

prosinec 2005  -  článek ve školním časopise 

 

březen 2006   -   kurátorka p. Válková    7.A,B,C        Šikana a její důsledky mezi mládeží  

                                                                                     a trestní odpovědnost 

 

duben 2006  -     MěKs                             6.- 9.            hudební komponovaný protidrogový     

                                                                                     program 

                          dotazník úrovně prevence  pro 8. a 9. třídy 

 

květen 2006  -     besedy s Městskou policií 

 

Preventista provedl besedy a řízené rozhovory v měsících září až květen: 

 

  2 h ve 4. třídách 

  4 h v  5. třídách 

  4 h v  6. třídách 

12 h v  7. třídách 

  2 h v  8. třídách 

  1 h v  9. třídách 
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Hodnocení školy v oblasti civilní ochrany 2005/2006 
 
V letošním školním roce nebylo na škole provedeno praktické cvičení z oblasti evakuace ani ukázky 
integrovaného záchranného systému. Doporučuji připravit jej pro příští školní rok pro všechny třídy a 
cvičení zaměřit na činnosti, které mohou nastat při požárech, povodních, živelných pohromách a únicích 
nebezpečných látek. Učitelé, respektivně vedoucí sekcí by měli mít k dispozici zpracované tém. plány 
s využitím poznatků CO v jednotlivých předmětech. Doporučuji je obnovit a připomenout.  V jednotlivých 
vyučovacích hodinách byla některá témata byť jen okrajově, probírána. V hodinách chemie – ochrana 
obyvatelstva za mimořádných situací a chování žáků i zaměstnanců při úniku nebezpečných látek.  Zásady 
první pomoci v přírodopisu i v úspěšném zdravotním kroužku, který postoupil až do soutěže v rámci kraje. 
Zeměpis měl za úkol rozšířit a probrat učivo z topografie a orientace. Vedoucí CO navštívil se žáky 4.,5. a 
6. tříd kabinet CO, kde byla prakticky probrána protichemická maska a zásady individuální ochrany 
obyvatelstva včetně varovných signálů a tísňových volání. Zvláštního poučení se dostalo i žákům 8., 9. tříd 
při exkurzi na Jaderné elektrárně Temelín. Pro poučení žáků z oblasti CO byly využívány i suplovací 
hodiny. Na počátku školního roku byl v jednotlivostech a jménech aktializován  plán svolání pro případ 
náhlého ohrožení či nečekané živelné události. 
Velikost masek pro žáky a zaměstnance školy nebyla přeměřována z důvodu, že škola již nevlastní materiál 
vojenského charakteru a protichemické masky nejsou ve skladu CO, vyjma několika kusů k provádění 
praktického výcviku a seznámení žáků s konstrukcí a vlastnostmi této pomůcky. 
Sklad CO je pravidelně dvakrát až třikrát za měsíc větrán, záznamy jsou uvedeny v sešitě.Evidence 
materiálu civilního charakteru, byť je zastaralý a jen částečně funkční, je dokládána inventarizací. Krytové 
prostory pro žáky a zaměstnance nebyly Městským úřadem přidělené, a proto škola počítá zatím se svými 
sklepními prostory v obou budovách a evakuačním shromaždištěm na hřišti u školy v parku. 
 
 
Školní mléko 
   
       Ve školním roce 2005 – 2006 jsme opět využili možnosti brát mléčné výrobky s dotací pro žáky naší 
školy. Děti mohly si vybrat mezi mlékem (s příchutí i bez příchutě) a jogurtem (dva druhy – čokoládový a 
jahodový). Cena za mléko byla 2,50 Kč a za jogurt 3,00 Kč.  
Každý žák dopředu zaplatil produkt na jeden měsíc (odběr 2x týdně) a pan J. Smola, topič - údržbář budovy 
v parku, podle počtu objednával. Mléka a jogurty se pravidelně střídaly, aby si všichni průběžně mohli 
vybrat. Možnost odebírat  mléko a jogurt využili žáci prvních, druhých a třetích tříd. 
 
 
Pěvecký kroužek při ZŠ TGM 
 
Pěvecký kroužek pracuje pod vedením paní učitelky H. Bízkové již třetí rok. Kroužek navštěvují žáci od 
páté do deváté třídy. Schází se jedenkrát týdně v učebně hudební výchovy , kde se učí zpívat písně různých 
žánrů. Od lidových přes populární až po černošské spirituály. Pěvecký kroužek jsme měli možnost vidět při 
říjnových  oslavách 75. výročí ZŠ TGM na vánočním vystoupení a na školní slavnosti v červnu. 
Větší část zpěváků se každoročně účastní i pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“. 
Ve školním roce 2005/2006 postoupili naši žáci do okresního kola, kde si vyzpívali umístění v bronzovém 
pásmu ve dvojhlasém zpěvu..  
 
 

Dramatický soubor 
    Letošní školní rok měl náš soubor Dramaťák spoustu práce. Začátkem roku jsme se zúčastnili 
příprav 75. výročí založení naší školy. V rámci oslav proběhlo Setkání s Dramaťákem v MěKS a děti ze 
souboru nechyběly ani při slavnostním programu. Aktivně jsme se podíleli na zdárném průběhu 2. adventní 
neděle, oslav ke Dni učitelů a na letní slavnosti školy. Jaro pro nás díky bechyňské krajské přehlídce bylo 
nejúspěšnější, získali jsme diplom poroty za invenční ztvárnění Hrubínovy poezie a Čert a Káča byla 
doporučena porotou na národní přehlídku. Pohádky, se kterými jsme v Bechyni soutěžili, jezdíme 
pravidelně hrát dětem do Dětské ozdravovny na Javorník. Zde jsme si vlastně „herecké práce“ užili nejvíce, 
neboť své pásmo všech našich pohádek jsme hráli celkem čtyřikrát a moc rádi vzpomínáme na příjemná  
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setkání námi hraných pohádkových postaviček s malými diváky, kteří jezdí na Šumavu za ozdravným 
pobytem z různých míst naší republiky.  
 V květnu jsme byli pozváni s pohádkou Poněkud ztracená princezna na IV. ročník festiválku 
dětských divadelních souborů Divadelní žabka do Českých Budějovic, kde jsme získali cenu zlatého žabího 
skoku za skvělý výkon.  
       Nastudované pohádky viděly také děti z 1. mateřské školy v ul. 1. máje, kterou jsme s dramaťáky 
v červnu navštívili. Naše divadélko bylo také  pozváno do Městské  knihovny  a zahráli jsme pro malé 
čtenáře  naše dvě vítězné pohádky z Bechyňského jara. 
    Také nejstarší dramaťačky hrály dětem. Na závěr projektu Škola nanečisto bylo pro naše budoucí 
prvňáčky připraveno téma  Z pohádky do pohádky a nově nastudovaná pohádka Kouzelná šupinka tu měla 
premiéru. A pro úspěch ji ještě děti zahrály našim nejmenším školákům  z 1. – 3. tříd a také dětem v MŠ  
Klostermannova ul.  
       Prostě celý rok byl z pohádky do pohádky. Už se těšíme na podzimní Setkání s Dramaťákem v 
MěKS, kde se znovu všichni sejdeme a svou práci z letošního školního roku předvedeme svým rodičům a 
kamarádům. 
 

             
                 Kulturní akce pro žáky: 
 
Divadla 
 
Kocour v botách – 1. – 5. třídy 
Kocourkov – 1. – 5. třídy 
Čarování s Inkou – 1. – 5. třídy 
Dramaťák – pohádky pro 1. třídy 
Obr-brr – divadlo Č. Budějovice – 1. – 5- třídy 
Prodaná nevěsta Plzeň – 8. a 9. třídy 
 
Filmová představení 
 Natur Vision – 1. 9. třídy 
Harry Potter – 1. – 9-. třídy 
 
Výchovné koncerty 
 
Saofonové kvarteto Bohemia – 1. – 9. třídy 
Country koncert -  Drobek – l. – 9. třídy 
Jazz – 2. – 9. třídy 
Výchovný koncert ZUŠ  - l.- 9. třídy 
Bariéry – hudební pořad o drogách – 6. – 9. třídy 
 
Besedy 
 
Městská policie – 1., 5. třídy 
Cyklistika s T. Huříkovou – 4. – 6. třídy 
Protidrogová tématika – 4., 5., 6., 7., třídy  
K – centrum – 4., 9. třídy  
Tonda obal – beseda pro 4. třídy 
Láska ano, děti ještě ne – 8. třídy 
Beseda s p. Lhotákem – 9. třídy 
Šikana – 7. třídy 
 Třídění odpadu – 7. třídy 
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Exkurze 
 
2. třídy – pošta, pekárna 
               Boubín 
3. třídy – Muzeum 
4. třídy – Boubín 
5 třídy – Praha – multikino 
6. třídy – Muzeum 
7. třídy – Praha planetárium 
8. třídy – Vzdělání a řemeslo 
                Úřad práce 
                Mateřská školka 
                Temelín 
9. třídy – Vzdělání a řemeslo 
                Temelín 
                SOU Nerudova, OAG, Integrovaná škola služeb a obchodu Č. B 
                Boubín 
                Epigon 
 
 
Další akce  
 
Malování na hedvábí – 1. –5. třídy 
Inspirace – výchovný program o keramice – l. – 5. třídy 
Karneval na ledě –  3. třídy 
Uctění k obětem l. světové války – 5. a 6. třídy 
Sportovní dopoledne k 75. výročí – celá škola 
Sportovní den ke Dni dětí , slavnostní otevření sportovní dráhy – celá škola 
Den Země – celá škola 
V proběhu celého roku besedy v Národním parku Šumava – celá škola 
 
 
Výlety 
 

1. třídy – Hluboká nad Vltavou 
2. třídy – Český Krumlov 
3. třídy – Český Krumlov 
4. třídy – tábor, Červená Lhota 
5. třídy – Boubín 
6. třídy – turistický výlet 
7. třídy – Praha, Plzeň 
8. třídy – Strakonice 
9. třídy – turistka – Nespice, Třebíč 
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Ve Vimperku dne  19. 9. 2006                           Mgr. Dagmar Rückerová 
                                                                              ........................................ 
                                                                                    ředitelka  školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vimperku dne  .....................                        …………………………. 
                                                                                předseda školské rady 
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