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Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok  2011/2012 

 

 

 

 

I. Základní údaje o škole 
 

 

                            Zřizovatelem Základní školy T. G. Masaryka je Město Vimperk. 

 

 

     Usnesením městského zastupitelstva č. 470 ze dne 30. 5. 2005 byla schválena nová zřizovací 

listina,  jejíž platnost je datována od 1. 6. 2005. Tato zřizovací listina nahradila do té doby platnou 

zřizovací listinu ze dne 26. 6. 2001, která byla schválena usnesením č. 652. 

 

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, okres Prachatice 

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 7. 9. 1998 byla škola rozhodnutím Školského úřadu Prachatice zařazena do sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení pod číslem jednacím 770/98. 

 

Vedení školy:  

 

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Rückerová 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Toušlová 

 

 

 

   Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice

    PSČ 385 01, IČO: 472 59 132,   IZO: 047 259 132 

   tel. 388 412 041, tel. a fax: 388 412 017 

e-mail: posta@zstgmvimperk.cz, zstgm@centrum.cz 

internet: www.zstgmvimperk.cz  
 

 

 

mailto:posta@zstgmvimperk.cz
mailto:zstgm@centrum.cz
http://www.zstgmvimperk.cz/
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1. Budovy školy a investiční akce 
 

 

  ZŠ T. G. Masaryka užívala ve školním roce 2010/2011 dvě budovy a část objektu čp. 182. 

 

 

 

     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) Část objektu  ulice l. máje č. 182, pronájem budovy pro potřeby ST 
 

 

 

Počet tříd : 18 - l. stupeň  10  

                         2. stupeň   8 

 

Počet odbor. učeben -  9, z toho 3 obsazeny třídami 

 

Počet oddělení ŠD   4 

 

Kapacita ŠJ - 700 strávníků 

 

Velikost školního pozemku - 14.698 m2 
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Provedené opravy a rekonstrukce ZŠ TGM Vimperk 

 

Provedené opravy  a revize hrazené z rozpočtu na provoz školy:                                                 
 

 

Rekonstrukce zdravotní instalace 

 

V prázdninových měsících proběhla v budově Základní školy T. G. Masaryka Vimperk, 

Pražská 167 rekonstrukce zdravotní instalace. Toto zařízení už nějakou dobu volalo po 

opravě, a tak je potěšující, že z rozpočtu města byly na tento rok uvolněny finanční prostředky 

na projekt i samotnou realizaci. Celá přestavba zdravotní instalace představovala vybourání 

stávajícího sociálního zařízení, výměnu vedení vody a odpadů ve zdech, a rekonstrukci 

elektroinstalace. Prostor byl opatřen novými obklady dlažbou a zařizovacími předměty. Nově 

bylo vybudováno i zázemí pro správní zaměstnance školy v souladu s hygienickými normami. 

Celková částka rekonstrukce si vyžádala investici ve výši  2 458 409,- Kč, rekonstrukce 

zdravotní instalace ve školním bytě, jež vyplynula z požadavků celkové přestavby, činila 

120 000,- Kč.  
V rekonstruovaných prostorách byla také vyměněna okna podle požadavků vyplývajících ze 

skutečnosti, že školní budova je kulturní památkou. Na tuto výměnu byla využita získaná 

dotace  z Ministerstva kultury ČR ve výši 535 000,- Kč, celková částka včetně podílu Města 

Vimperk činila 667 765,- Kč. 

Rekonstrukci zdravotní instalace prováděla firma ROSA Prachatice,vítězná firma výběrového 

řízení vyhlášeného Městem Vimperk, celá akce probíhala za dozoru pracovníků odboru 

investic a údržby MěÚ Vimperk. 

 

Částečná oprava střechy a okapů na budově 1. máje 268 

 

Vzhledem k tomu, že okapy na budově jsou původní, to znamená dvojité, dochází postupem 

času k jejich znehodnocení korozí v jednom či druhém plášti. Proděravělé okapy způsobily 

protékání dešťové vody a následné zatékání do zdiva. Z těchto důvodů bylo nutno část střechy 

a na ni nasedajících okapů vyměnit alespoň na části budovy, kde je učebna chemie. Tato 

oprava proběhla koncem srpna 2012 v hodnotě 97 000,- Kč a byla provedena firmou pana 

Záleského z Vimperka. O nahození porušené části zdiva se  postarali zaměstnanci odboru 

investic a údržby. 

 

Školní jídelna 

 

V měsíci únoru bylo vyhlášeno poptávkové řízení na konvektomat, nová technologie výroby 

pokrmů do školní kuchyně. Jedná se o nové zařízení, kterým jsou již vybaveny mateřské 

školy i  další stravovny ve městě. Poptávkové řízení bylo ukončeno 29. března 2012 a 

stanovená tříčlenná komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy SERVIS 

GASTROZAŘÍZENÍ ve výši s DPH: 377 988,- Kč (DPH 62 998,- Kč). Konvektomat Retigo 

byl instalován v měsíci srpnu, v tomto období proběhlo také zaškolení kuchařek. 

 

 

 

Byt – park - Pražská 167 

      namontován nový vodoměr 

 

 Byty l. máje 268  
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1. máje 268  - přízemí) obsazen pouze část roku  I. – III. 2012 

                                                                        od VIII. 2012 -  

                                 

      l. máje byt č. 2 – Szpukovi  -   

 

 Pražská 167  

/budova č. 1) 

DL 496  2.4. 2012 ....žaluzie do oken ........................................................ 21 560,- 

DL 650 30.4.  ...........oprava chodbového zvonku .....................................   2 295,-      

   

1. máje 268:    
/budova č. 2/  

DL 1370 revize a oprava nářadí  ................................................................     20 938,-  

DL 1403 trubice – osvětlení ........................................................................     2 797,34 

DL 1515 instalační prace v chemii ..............................................................    3 639,50 

DL 1761 revize TV (Houžvička).................................................................     8 115,- 

DL 416 19.3. oprava soklů ..........................................................................   17 300,-  

Školní jídelna: 

DL  1331 instalač. práce .................................................................                  1 454,50 

DL 1544 25.10. oprava sporáku ....................................................                    1 812,- 

DL 1548 revize Pohan elektro .......................................................                    1 200,- 

DL 1720,1902  likvidace odpadu ...................................................                   4 398,- 

DL       oprava kotle na vaření .......................................................                    2 526,- 

DL 1914 montáž boxu.....................................................................                   2 927,- 

DL 137 1.2. 2012 ...........oprava kotle .............................................                  3 972,- 

DL 259 23.2. ................. oprava ventilu ..........................................                  2 490,- 

DL 323 6.3. ..................  oprava trouby ..........................................                   2 574,- 

DL 439 ...........................oprava jističe ..........................................                    2 294,- 

DL 499 6.4. ..................  oprava chladicí vitríny ............................                      420,- 

DL 1055 4.7. ................  malba ve ŠJ – kuchyně ..........................                  11 160,- 

 

 

 financováno z prostředků EU 

               UZO 33123                ............................ skříně do chemie .............   8 020,- 

                                                                     lavice, stoly a židle ...................  96 410,- 

                                                                     interaktivní tabule – park........... 91 650,- 

                                                                     počítače do chemie a park ........297 708,-                                                 

                                              

Další  uskutečněné akce:  

 

od listopadu nová firma na čistění odpadů, WC, lapolu  EKO-Pf  Rudolfovská  21, 

Č. Budějovice .............................................. měsíčně 2279,- Kč – prázdniny ne 

                                                                                           

                                                   revize hodin ...........................................................5 880,- 

                                                   BOZP (Bláha) ………………………............        4 054,-                                     

                                                   Požární technik (Hrabánek)……………………..  3 450,- 

                                                   svoz TKO .........................l. část roku.2012........ 19 655,-  

                                                                                             2. část roku 2011.......  20 221,-                                     

                                                   Deratizace ............................................................  3 504,- 

                                                   Sečení v areálu školy .......................................   .11 250,- 
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2. 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. 

Ve školním roce 2011/12 se konaly nové volby do školské rady, ve kterých byli zvoleni noví zástupci 

do ŠR z řad rodičů, pedagogů a města. Z rodičovské veřejnosti byli zvoleni do školské rady paní Mgr.  

Havlíčková, paní H. Váchová a paní M. Vaňková. Za město byli zvoleni p. Ing. Michal Janče, který je 

předsedou Školské rady, dále paní Bostlová a paní M. Kobrová. Za pedagogy jsou ve školské radě 

paní Mgr. Toušlová, Pí Mgr. Karasová a pí Mgr. Ettlerová.Ve školním roce 2011/2012 proběhla 

dvě setkání se členy ŠR, kterých se účastnila také  ředitelka školy Mgr. Dagmar Rückerová. 

Na první schůzce ŠR schválila Výroční zprávu školy a klasifikační řád, dále byli členové 

informování o plánech na školní rok a o změnách, které ve škole nastaly. Další schůzka se 

konala v závěru školního roku a ŠR byla informovaná o výsledcích vzdělávání , o úspěších 

žáků v soutěžích, o realizovaných projektech a o připravovaných změnách na další školní 

rok.Dále na této schůzce informovala ředitelka školy školskou radu o výsledcích inspekce, 

která se konala na škole v květnu 2012. 

    Spolupráce školy se Školskou radou probíhá velmi dobře. 

 

 
 

3. Charakteristika školy 
 

a) Základní škola T. G. Masaryka Vimperk v datech 
 

8. října 1927 byla vypsána soutěž na novostavbu české školy ve Vimperku 

26. února 1930 vyhověl prezident republiky žádosti místního školního výboru, aby česká 

škola nesla název Masarykova česká obecná a měšťanská škola 

27. února 1930 se konala částečná kolaudace budovy 

2. července 1930 byla budova ředitelstvím školy převzata do správy 

23. – 24. srpna 1930 proběhlo slavnostní předání novostavby české školy veřejnosti 

V roce otevření navštěvovalo 121 žáků v pěti třídách obecnou školu, 138 žáků měšťanskou 

školu a 38 žáků mateřskou školu. 

1. října 1938 bylo zastaveno vyučování a školní budovu obsadilo vojsko 

V období 2. světové války sloužila budova jako vojenský lazaret až do 23. května 1945, poté 

v ní byla umístěna americká armáda. Vyučování měšťanské školy bylo v budově zahájeno  

21. – 23. února 1946 

1946/47 – zahájeno společné stravování ve školní jídelně 

Ve školním roce 1953/54 byla zřízena jedenáctiletá střední škola 

1961 – po ustanovení povinné devítileté školní docházky je škola rozdělena na I. stupeň (1. – 

5. ročník) v budově v parku, II. stupeň (6. – 9. ročník) v budově 1. máje a III. stupeň 

jedenáctileté, později dvanáctileté střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) 

1. ledna 1966 – SVVŠ přechází pod přímé řízení krajského národního výboru 

1970/71 – přechází SVVŠ a nově vzniklé gymnázium pod správu Střední ekonomické školy 

Vimperk 

1971 – ustanovena funkce výchovného poradce 
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1972/73 – otevřena první sportovní třída se zaměřením na běh na lyžích 

1976/77 – provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově Pražská 167, přístavba stávající 

školní jídelny a kuchyně v budově 1. máje, vybudování centrálních šaten 

1978, 1979 – oprava fasády a střechy budovy 1. máje, škola získala pro potřeby sportovních 

tříd a školní družiny budovu čp. 182 

Na škole v tomto období pracují dva školní pěvecké sbory a divadelní soubor Boubíňáček 

80. léta – zaveden celodenní výchovný systém, zavedena osmiletá  školní docházka 

Počátek 90. let – rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje, na škole pracuje 

hudebně dramatický soubor Dorota, 1991 proběhla ve školní jídelně první školní slavnost, ve 

školní jídelně se začínají stravovat i cizí strávníci 

1991/92 – otevřen 9. ročník pro žáky Vimperska, povinně pro všechny žáky od školního roku 

1996/97 

1. ledna 1993 – škola zřízena jako samostatná právnická osoba 

1993 – vznik souboru mažoretek, školní slavnost na hřišti školy, vydání časopisu Kolem 

školy 

1994 – plynofikace školních budov, první počítačová učebna s 10 žákovskými stanicemi 

1. srpna 1995 – udělen škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka, slavnostní 

odhalení nápisu 30. října 1995 

1998 – budova čp. 182 vyčleněna ze seznamu nemovitostí využívaných školou (kromě 

objektu s garážemi) 

1999/2000 – výměna střešní krytiny na budově Pražská 167, zavedení internetu, intenzifikace 

sportovních tříd (zaměření na běh na lyžích a snowboarding), 1. ples mažoretek a DO ZUŠ 

2000/2001 – vybudování kabinetu v bývalé uhelně, úprava schodiště do původní podoby 

v budově čp. 167, v půdním prostoru 1. patra vybudována počítačová učebna a lyžárna místo 

uhelny v budově 268 

2001/02 -  půdní vestavba cvičné kuchyně a další počítačové učebny v budově čp. 268 – 2. p. 

2002/03 – přestavba kuchyňky na šatny v přízemí čp. 268 

2003, 2007 – rekonstrukce elektroinstalace budovy 1. máje (přízemí, 1. a 2. patro) 

2004/2005 – vznik školské rady 

2004 – ZŠ TGM spolupořadatelem MČR v mažoretkovém sportu 

1. 6. 2006 – otevření atletické dráhy s umělým povrchem a doskočištěm 

2007/2008 – rekonstrukce vodovodního potrubí, nové obklady a umyvadla ve třídách budovy 

čp. 167 

2008/2009 – výměna oken v tělocvičně čp. 268 

6. 3. 2008 – Ministerstvo kultury prohlásilo budovu školy Pražská 167 za kulturní památku 

(jedná se o kvalitní příklad reprezentativní klasicistní stavby z 19. stol. dle návrhu architekta 

Maxe von Loose) 

2009/10 – vznik školského poradenského pracoviště - školní psycholog, výměna střešní 

krytiny nad tělocvičnou budovy čp. 268 

2009, 2011 – rekonstrukce elektroistalace budovy čp. 167 (1. a 2. patro), výměna oken a dveří 

2009/10 – vybudování počítačové učebny v budově čp. 167 

1. 2. 2010 – ZŠ TGM se stala plátcem DPH 

30. 6. 2010 – 30. 6. 2012 – projekt Rovnováha (první interaktivní tabule) 

8. 3. 2011 – odhalení pamětní desky Jana Lopatky 

1. 4. 2011 – zahájení projektu EU – peníze školám 
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b) Velikost školy 

 
       ZŠ  TGM  Vimperk  je  úplná  základní  škola s 9  postupnými ročníky.  Na 1. stupni     

(1. – 5. ročník) se žáci vyučují ve dvou paralelních třídách, přičemž žáci 1. – 4. třídy sídlí 

v budově Pražská 167, na 2. stupni (6. – 9. ročník) je po dvou paralelních třídách.  

Třídy 5. – 9. ročníku  se vyučují v hlavní budově  školy. K 30. 9. 2011 bylo ve škole 

evidováno 375 žáků. 

     Jedním z hlavních zaměření školy je vzdělávání žáků ve třídách s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy se zaměřením na běžecké lyžování a snowboarding, v případě zájmu je 

sportovní třída otevřena i pro další druhy sportu (hokej, gymnastika, fotbal, mažoretky). 

     ZŠ TGM je spádovou školou pro okolní málotřídní školy v Borových Ladách, Svaté Maří, 

Horní Vltavici a Strážném. 

     Budova Pražská 167 slouží kromě žáků 1. – 4. tříd i pro činnost školní družiny.        

Budova stojí v klidné části centra města v parkové zóně. Vedle školy je prostorné asfaltové 

dopravní hřiště a dětské hřiště s prolézačkami užívané občany města a jejich dětmi. 

     Také hlavní budova školy je obklopena zelení, ve svém areálu má asfaltové hřiště, 

šedesátimetrovou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok daleký. Ke škole náleží 

pozemek školní zahrady, který ve své spodní části navazuje na prostor parku. 

     Obě budovy školy jsou od sebe vzdáleny 5 minut chůze, autobusové nádraží je vzdáleno 

10 minut chůze parkem mimo frekventované ulice. 

      

 
c) Vybavení školy 

 
Materiální 

     
     Škola je průběžně vybavována novým nábytkem, téměř ve všech třídách byly zakoupeny 

nové lavice a židle, v jedné třídě byl zakoupen výškově stavitelný nábytek. Škola je vybavena 

učebnicemi a učebními pomůckami dle požadavků a potřeb pedagogů a žáků, při výuce 

různých předmětů je možné využívat výukový SW. Pro výuku a další studium žáků jsou 

k dispozici dvě školní knihovny. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně 

doplňovány. 

     Pomůcky na jednotlivé předměty jsou umístěny v kabinetech obou budov. 

 

Prostorové 
 

     Škola má k dispozici dvě budovy, školní zahradu, dvě asfaltová hřiště a část objektu       

čp. 182, dále parkoviště u obou budov sloužící zaměstnancům školy, popř. rodičům, kteří 

vyzvedávají své děti. 

      Budova Masarykovy školy v ulici 1. máje 268 slouží 2. stupni a 5. ročníku 1. stupně. 

V této budově sídlí vedení školy, je zde také školní jídelna a kuchyně. Dále se v této budově 

nachází tělocvična, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, 

dílny, cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky, druhá učebna výpočetní techniky byla 

nově zřízena v učebně chemie.. Nachází se zde také školní knihovna, učebna sloužící výuce 

cizích jazyků a kabinety jednotlivých odborných předmětů. Ve druhém poschodí byla nově 

vybavena místnost pro školního psychologa, který na škole působí od školního roku 2009 

/2010. V přízemí jsou vybudovány šatny pro jednotlivé třídy, kabinet souboru mažoretek, 
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k dispozici je volná místnost pro jednání s rodiči, popř. pro vyšetření dětí pracovníky PPP. 

V suterénu je kotelna, sklad sportovních tříd a sklepní prostory. 

 

     Škola má svou vlastní kuchyň s kapacitou 700 obědů denně a prostornou školní jídelnu, ve 

které se stravují žáci i zaměstnanci školy, v oddělené části jídelny i „cizí“ strávníci. Pro žáky 

1. stupně je u jídelny vybudováno sociální zázemí a šatny. 

 

     Ve stejném podlaží jako jídelna se nachází nově zrekonstruovaná tělocvična se šatnami a 

sociálním zázemím včetně sprch a kabinet na náčiní a pomůcky pro různé druhy sportů. Žáci 

školy se dostávají do tělocvičny schodištěm z hlavní budovy, veřejnost využívá vedlejšího 

vchodu vedoucího do prostoru před tělocvičnou. 

 

     Na jižní straně budovy se nachází prostorné asfaltové hřiště a šedesátimetrová běžecká 

dráha s umělým povrchem a doskočištěm. Na hřiště navazuje areál školní zahrady se dvěma 

skleníky, altánem, skladem pro zahradnické potřeby a garáže. Všechny vyjmenované prostory 

slouží i k činnosti školní družiny. Prostor na druhé straně školní budovy je osázen zelení a od 

hlavní ulice ho odděluje plot a řada vzrostlých kaštanů. 

     V těsném sousedství školy je budova čp. 182, jehož samostatnou část má ZŠ TGM 

k dispozici. Celý tento prostor včetně garáží v současné době využívá SKI klub Šumava, 

partnerský oddíl sportovních tříd. 

 

     V budově Pražská 167 jsou umístěny 1. – 4. třídy 1. stupně a 4 oddělení školní družiny. 

V budově je k dispozici menší tělocvična, počítačová učebna se 13 počítači, školní knihovna. 

V suterénu se nachází šatny jednotlivých tříd. Areál 1. stupně se nachází v parkové zóně, 

vjezd k budově pro potřeby školy je umožněn dodatkovou tabulkou. S budovou školy sousedí 

prostorné asfaltové hřiště, na němž bylo vybudováno dopravní hřiště a městské dětské hřiště 

s prolézačkami, pískovištěm a kolotočem. Od budovy 1. stupně k hlavní budově je možné 

projít spojovacím schodištěm vedoucím mimo frekventované ulice kolem školní zahrady. 

 

     Ani jedna školní budova není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen za 

předpokladu zajištění asistenta a pořízení potřebného technického zařízení (výtah, schodolez),  

 

 

Technické 
      

     Jednou z priorit školy je výuka žáků ve sportovních třídách a zájmová volnočasová aktivita 

žáků. Z těchto důvodů vychází i snaha vybavit školu potřebným zázemím a pomůckami – 

vybavení kabinetu TV, rekonstrukce tělocvičny, vybudování dráhy s umělým povrchem, sklad 

sportovních tříd, zabudované skříňky pro jednotlivé žáky ve třídách, vybavení tělocvičen 

sportovními potřebami pro různé druhy sportů, bezplatný pronájem tělocvičny pro partnerské 

sportovní kluby. 

     Škola též poskytuje zázemí pro činnost souboru mažoretek, dramatického souboru a 

pěveckého sboru. 

     Důležitou součástí technického vybavení současné školy je vybavení výpočetní technikou. 

Využití informačních a komunikačních technologií při výuce i v běžném chodu školy je 

významnou součástí programu školy. Pro výuku ICT a dalších předmětů jsou určeny tři  

učebny výpočetní techniky. Žáci školy mohou informačních technologií využít i mimo 

vyučování ve stanovených časech, stejně tak zájmové útvary. Učitelé mají k dispozici kromě 

počítačů v učebnách ICT také ve sborovnách a kabinetech. 



 11 

     Při rekonstrukci elektroinstalace budovy 1. máje byly vstupy do počítačové sítě 

vybudovány téměř ve všech třídách a kabinetech, takže dalším cílem je rozšířit umístění 

počítačových stanic do několika dalších kabinetů a odborných učeben a postupné budování 

multimediální odborné učebny. 

     Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup 

na internet. Ve sborovnách a v zasedací místnosti jsou umístěny kopírky, které mohou 

využívat pedagogové, popř. žáci školy. Pro potřeby výuky i činnosti zájmových útvarů je 

možné využít notebook a dataprojektor, dále škola obdržela zapojením se do projektu 

Rovnováha interaktivní tabuli, dataprojektor a kameru. Z projektu EU Peníze školám jsme 

pořídili druhou interaktivní tabuli do budovy v parku a zřídili jsme zde také novou 

počítačovou učebnu. 

     Škola disponuje po stránce technické vybavenou učebnou dílen, strojovnou pro přípravu 

materiálů na výuku a nově vybudovanou cvičnou kuchyní v půdní vestavbě. 

     Školní kuchyně je vybavena odpovídajícími elektrospotřebiči a kvalitní myčkou nádobí 

včetně mytí stravovacích táců, nově jsem pořídili do školní jídelny konvektomat na vaření 

obědů. Školní jídelna je vybavena vhodným nábytkem a „pojezdovou dráhou“ sloužící 

strávníkům při vydávání obědů. 

     Každá budova školy má svou vlastní kotelnu s nízkotlakými kotly, o jejichž provoz se od 

září 2010 po dohodě se zřizovatelem stará  firma Energie AG, vlastní plynové vytápění mají i 

tři byty v budovách školy, které k bydlení využívají převážně zaměstnanci školy, topení 

v budově čp. 182 je elektrické. 

 

Hygienické 
 

     Obě budovy školy jsou po celkové rekonstrukci elektroinstalace, takže ve všech prostorách 

byla instalována odpovídající osvětlující tělesa. O prázdninách byla provedena rekonstrukce 

zdravotní instalace v  budově Pražská. 

     Školní kuchyně má vybudovány odpovídající prostory pro přípravu a vaření pokrmů 

(prostor pro přípravu zeleniny, zpracování masa, vytloukání vajec atd.), kuchyně je vybavena 

potřebnými chladícími boxy, vitrínami a pultem na udržení potřebné teploty jídel. 

Samozřejmostí je sociální zázemí se sprchou pro pracovnice školní jídelny. 

 

     K dodržování pitného režimu žáků slouží nápojový automat a prodej nápojů a svačin ve 

školní jídelně a školní družině. V budově Pražská je pitný režim dětí 1. – 4. tříd zajišťován 

dotovaným mlékem a ovocem do škol. 

     K relaxaci žáků 1. stupně po vyučování slouží činnost ve školní družině v prostorách hřiště 

a školní zahrady včetně dětského hřiště, o velké přestávce a polední přestávce je k dispozici 

školní hřiště. K relaxaci dětí na 1. stupni slouží i koberce v jednotlivých třídách a koše na 

košíkovou s molitanovými míči na chodbě školy. 

 

     Součástí vybavení tělocvičny v hlavní budově je samostatné sociální zařízení se sprchou a 

šatny. 

 

     Cílem pro další období z hlediska sociálních zařízení je vybudování hygienických kabinek 

a rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje a celková rekonstrukce oken.  
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d) Školní poradenské pracoviště 
 

Zřízeno ve školním roce 2009-2010 jako součást programu VIP  kariera II, od roku 2011 

pokračuje činnost školního psychologa jako součást programu VIP kariera III. 

Hl. cíl.- prevence školního selhávání dětí v učení, které by mohl vést následně 

k poruchám chování 

V první fázi 

-screening - kolik dětí by nějakou psychologickou pomoc potřebovalo(nejen žáci s již 

diagnostikovanými SPU a SPCH ale hlavně děti z „problémových rodin“ – rozvádějící se 

rodiče, osamělý rodič, nepodnětné rodinné prostředí, sociokulturní zanedbanost, a dále děti 

s inteligencí v tzv. hraničním pásmu (výrazný podprůměr). – těchto dětí máme velký 

počet,rodiče i děti mají většinou zájem o pomoc a byli v průběhu roku častými klienty-jak na 

pozvání, tak i z vlastní iniciativy 

- vybudování pracoviště,  zařízení a vybavení vhodnými pomůckami – to se díky vedení školy 

podařilo velmi pěkně a ve velmi krátkém čase. Śkolní psycholožka sídlí v podkrovní 

místnosti, kde je klid na prováděná vyšetření i zaručena značná anonymita a diskrétnost při 

návštěvách(pokud klienti nechtějí, nikdo je v podstatě nevidí přicházet a odcházet-vítají 

zejména děti druhého stupně a někteří rodiče),  pracoviště je vybaveno hezkým nábytkem 

(skříňky, sedací souprava, stůl a židle, psací stůl), a rovněž počítačem a tiskárnou. Pracoviště 

zbývá dovybavit některými dalšími diagnostickými pomůckami(to má na starosti 

zaměstnavatel-IPPP Praha) a některými reedukačními terapeutickým,i pomůckami 

(karimatky, CD přehrávač,apod.) a hračkami pro děti.  

 

Služby pro klienty 

Od počátku mohou služeb školní psycholožky využívat jak rodiče a děti, tak všichni 

pedagogičtí pracovníci školy. Byly stanoveny konzultační hodiny pro děti – na obou školách 

o velké přestávce, pro učitele 1.i 2.stupně(vždy 1 hodina týdně), a pro rodiče rovněž rozsahu 1 

hodiny týdně. –návštěva je možná bez předchozího objednání. Dále je možno dohodnout si 

konzultaci v jiném termínu, který klientům nejvíce vyhovuje – využívají hl.učitelé a rodiče 

pracující na směny. 

     Vzhledem k polovičnímu úvazku psycholožky je prac.doba stanovena tak, že ve  vždy 

středu – 2.stupeň, čtvrtek – 1.stupeň, a ob týden i v pátek- pro předem objednané klienty  

A pro školy malotřídní, ze kterých často děti přecházejí v 6.ročníku na naši školu (Základní 

škola ve Sv.Máří, Lenoře, Borových Ladách, Horní Vltavici  a Strážném).- díky tomu budou 

děti z uvedených škol lépe připraveny na přestup. 

Do aktivit škol.psycholožky patří: 

- konzultace s učiteli – jednání často opakovaná o jednotlivých dětech-problémy v učení 

i ve vztazích mezi vrstevníky případně učitel-žák, stanovíme postup pomoci dítěti, pak 

a sledujeme účinnost těchto opatření 

- konzultace s rodiči – o výchovným postupech, vhodnosti výchovných opatření 

v rodině i mimo ni, o způsobu jak pomoci dítěti se spec.poruchami učení, chování, o 

vztazích v rodině a jak je zlepšit , o školním selhávání dětí (bez SPU), o vhodnosti 

dalšího studia či jak připravovat dítě na školu, režim v rodině, jak připravit 

předškoláka pro vstup do 1.tř. 

- konzultace s dětmi – o problémech citových, vztazích s druhými dětmi, nejistotě, 

trémě, příčinách neúspěchů ve škole, o problémech rodinných 

   Některé konzultace ukázaly potřebu psychologického vyšetření či další terapeutické či 

reedukační  práce s dítětem , rodinou. 

 Za minulý rok byla provedena vyšetření a další péče v těchto oblastech: 
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- profesní orientace, schopnosti ke studiu, studium a SPU – 21 žáků 

- SPU na 1.stupni – 28  

- SPU na 2.stupni – 16 

- Školní zralost-24 

- Osobnostní problémy dětí – 49 

- Osobnostní problémy rodičů – vztahové – 32 

- Školní selhávání – 31 

- Jiné –28 

(čísla jsou přibližná, mnohdy se jedná o práci s dítětem po celý rok ve více oblastech, 

těžko pak někam zařadit) 

Mnohá vyšetření vedla k další práci s dítětem, která pak probíhala pravidelně i několik 

měsíců nebo v případě reedukací i po celý rok 

Aktivity probíhaly hlavně v těchto směrech 

- Předškolní příprava – docvičování málo rozvinutých funkcí v oblasti vnímání, 

motoriky, grafomotoriky, sociální hry 

- Reedukace na 1.stupni – speciální náprava sluchového a zrakového vnímání, 

časoprostorové orientace, grafomotoriky 

- Reedukace na 2.stupni – vytváření přehledů učiva, práce s textem 

- Nácvik koncentrace pozornosti-kursy pozornosti pro školní i předškolní děti 

- Kursy  nápravy motoriky 

- Relaxace a autogenní trénink pro starší děti 

- Pozorování dětí a pomoc  ve třídách  

- Příprava romských dětí na vstup do školy 

- Účast při zápisu dětí do 1.tříd 

- Přednášky pro učitele – o funkci a možnostech školní psycholožky, o práci se třídou, o 

způsobech reedukace,  o novinkách v reedukaci dyslektiků i dysgrafiků 

-  Pro rodiče – o školní zralosti, o SPU a o LMD 

- Účast na ped.radách školy, některých rod.schůzkách vých. komisích 

- Spolupráce s dalšími pracovišti – SPC Týn nad Vltavou, neurologové, dětští lékaři, 

sociálkou, probační službou, Centrem pro rodinu, logopedkami 
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4. Přehled oborů vzdělání    

 
Škola vyučuje ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu ZŠ T. G. 

Masaryka Vimperk. 

 

Školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka 
 

Od 1. září 2011 vyučujeme ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu.    

Naše škola má určitá specifika a klade zvláštní důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání. 

Profiluje se především v těchto oblastech: 

sport – na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměřené na  

běžecké lyžování a snowboarding, sportovní kroužky pro žáky 1. i 2. stupně 

široká nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů s uměleckým  

zaměřením  

 mažoretky 

 dramatická výchova 

 pěvecké kroužky 

     výuka cizích jazyků 

 výuka cizích jazyků od 1. ročníku 

 jazykové kroužky 

 volitelné předměty – cizí jazyk, konverzace v anglickém jazyce 

     nabídka volitelných předmětů a kroužků zaměřených na práci s počítačem 
 informatika ve 4., 5. a 6. ročníku jako povinný předmět 

 informatika od 7. do 9. ročníku jako volitelný předmět 

 kroužky práce s počítačem 

 volný přístup žáků na internet v mimovyučovací době 

    Usilujeme o to, aby žáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě, 

tj. více se zaměřujeme na praxi a na činnostní učení. 

- Zavádíme do výuky efektivní metody výuky (skupinové a 

projektové vyučování) 

- Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních 

technologií 

- Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, preferujeme výuku 

sportovní výchovy, výuku zájmových útvarů, volitelných                  

a nepovinných předmětů 

- Posilujeme výuku cizích jazyků 

- Provádíme  integraci žáků s SPU do tříd s ostatními dětmi 

- Chceme se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit podmínky pro 

jejich rozvoj 

- Vedeme žáky k účasti v různých soutěžích, snažíme se o získání 

úspěchů v okresních a dalších kolech soutěží 

     Žáci v l. ročníku mají týdně 21 vyučovacích hodin,ve 2. ročníku mají týdně 22 hodin. 

Oproti  vzdělávacímu programu Základní škola je nově zavedena výuka cizího jazyka již od 

1. třídy, ostatní předměty jsou téměř shodné se stávajícími. Žáci v 6. ročníku se týdně vyučují 

29 hodin. Mají nově zaveden povinný předmět Informatika a nově si žáci nesportovní třídy 

volí z nabídky volitelných předmětů – Konverzace v angličtině, Konverzace v německém 

jazyce. Sportovní třída má týdně kromě 2 hodin tělesné výchovy ještě dvě hodiny volitelné 
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tělesné výchovy. V 7. ročníku ještě přibyla další volba volitelných předmětů, které mají žáci 

dvě hodiny týdně a volí si z nabídky druhý cizí jazyk, informatika a domácnost. 

     ZŠ TGM je připravena poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání pro jejich profesní i 

osobní život. 

 

 

 

 

Volitelné předměty: 

 
Z nabídky volitelných předmětů si vybírají žáci 6. až 9. tříd 

 

Informatika 7. ročník – 12 žáků 

Informatika 8. ročník – 13 žáků 

Informatika 9. ročník –  15 žáků 

 

Domácnost 7. ročník – 16 žáků 

Domácnost 8. + 9. ročník – 16 žáků 

 

Německý jazyk  7. ročník – 19 žáků 

Německý jazyk 8. + 9. ročník – 16 žáků 

Anglický jazyk 7. + 8. ročník – 10 žáků 

 

Konverzace v anglickém jazyce – 6.  ročník - 25 žáků 

Konverzace v anglickém jazyce 7.  ročník -  17 žáků 

Konverzace v německém jazyce – 7. ročník – 11 žáků 

Konverzace v německém jazyce – 8. ročník – 10 žáků 

Konverzace v německém jazyce – 9. ročník  - 11 žáků 

 

 

 

Nepovinné předměty: 

 

Žáci se zapojili do těchto nepovinných předmětů: 

Zpěv a pohybová výchova (mažoretky) – celkem 27 žáků – 2 skupiny 

Dramaťák  - celkem 25 žáků – 3 skupiny 

Ruský jazyk – 9. třídy – 15 žáků 

Náboženství – 7 žáků 
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Výuka cizích jazyků 

 
            Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Podle ŠVP  jsme zavedli povinnou výuku 

cizího jazyka již od 1. třídy, ve 2. ročníku mají rovněž 1 hodinu týdně. Od 3. ročníku se 

všichni žáci vyučují cizí jazyk nejméně 3 hodiny týdně. V 1.  2. ,3.,4., 5.a 6. ročníku 

vyučujeme pouze anglický jazyk, v ostatních ročnících se skupiny dělí na Aj a Nj, přičemž se 

projevuje daleko větší zájem o angličtinu, takže v příštích letech budeme jako povinný jazyk 

vyučovat převážně angličtinu a jako 2. cizí jazyk mají  žáci možnost učit se němčinu i 

angličtinu od 7. ročníku. 

        1.   ročník – Aj - 55  žáků ( 3 skupiny),  

             2. ročník – Aj - 37 žáků, ( 2 skupiny) 

  3. ročník – Aj – 36 žáků ( 2 skupiny) 

  4. ročník – Aj - 43 žáků ( 2 skupiny ) 

  5. ročník – Aj – 42 žáků ( 2 skupiny) 

  6. ročník- Aj - 50 žáků ( 3 skupiny),  

  7. ročník – Aj 30 ( 2 skupiny), Nj 12 žáků  

  8. ročník – Aj 24 žáků , Nj 13 žáků 

  9. ročník – Aj 25 žáků ( 2 skupiny), Nj 15 žáků   

 

 

 

 

 

Kroužky  

 
Škola otevřela tyto kroužky: 

a) Základy práce s počítačem – 11 žáků 

b) Dovedné ruce – kroužek při ŠD – 10 žáků 

c) Pěvecký kroužek při ŠD – 11 žáků 

d) Skiraple – 16 žáků – 2 skupiny 

e) Základy pohybové výchovy – 41 žáků – 3 skupiny 

f) Zájmová TV – basket – 11 žáků 

g) Sportovní kroužek – 10 žáků 1 + 2. třídy, 16 žáků  3. – 5. třídy 

h) Základy práce s počítačem – pro rodiče  
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II. Zaměstnanci školy 

 

 
1. Charakteristika pedagogického sboru 
 
     Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a 28 pedagogů včetně 

výchovné poradkyně na 1 a na 2. stupni. Výchovná poradkyně na 1. stupni řeší výchovné 

problémy žáků 1. – 4. tříd v budově v parku, zabezpečuje reedukaci žáků a komunikuje 

s pracovnicí ped. psych. poradny. Výchovná poradkyně na 2. stupni zajišťuje výchovné 

problémy žáků 5. – 9. tříd, zajišťuje rozmisťování žáků z 9. a nižších tříd a má na starost 

celou agendu rozmisťování včetně podávání přihlášek na střední školy.Na tuto práci má 

výchovná poradkyně na 2. stupni snížen úvazek o 2 hodiny, na 1. stupni má snížen úvazek o 1 

hodinu. ICT koordinátora rovněž zajišťují 2 pedagogové – na 1. stupni má na práci s počítači 

snížen úvazek paní učitelka o 1 hodinu, na 2. stupni je snížení úvazku ICT koordinátora o 3 

hodiny.. Problematiku  sociálně patologických jevů zajišťuje preventista rizikového chování. 

Činnost ve školní družině zajišťují 4 vychovatelé školní družiny. Smíšený sbor s převahou 

žen je pestrý, tvoří ho od mladých pedagogů po zkušené učitele všechny věkové kategorie. 
 

 

 

 

2. Zaměstnanci školy 

 
Vedení školy : 
                      ředitelka školy - Mgr. Dagmar Rückerová 

 

                      zástupce řed. školy - Mgr. Dana Toušlová 

 

 

vedoucí školní jídelny – Monika Procházková 

 

výchovná poradkyně - Mgr. Věra Ettlerová, Mgr. Iva Karasová 

 

ICT koordinátor – Mgr. Jiří Toušl, Mgr. Dagmar Daňková 

 

Preventista rizikového chování – Mgr. Vladislava Lehečková,  

 

THP   hlavní účetní,  sekretářka  - Drahomíra Staňková 

 

           mzdová účetní  - Ing. Ivana Šípková 

 

           vedení pokladny  -  Jiřina Střelečková 

 

 

Počet pedagogických pracovníků             33 

                   z toho učitelů                           29 
                                      vychovatelů                          4 
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Počet správních zaměstnanců                       7 
 

Počet THP                                                                  2 

 

Počet obchodně provozních prac.                    5 

 

Na mateřské dovolené                                  1 
 

Celkem průměrný počet zaměstnanců                 46 
(mimo MD a dlouhodobě nemocných) 

 

                          Pedagogický sbor 

 
     Vedení školy : Mgr. Dagmar Rückerová, Čj-Hv, ředitelka 

                              Mgr. Dana Toušlová, Čj-Ov, zástupce řed. školy  
                               

 

     Výchovný poradce : Mgr. Věra Ettlerová, M-Tp 

                                        Mgr. Iva Karasová ,1. stupeň                                

 

     Třídní učitelé  :     Mgr. Martina Mondlová, 1. stupeň, TU 1. A 

                                   Mgr. Olga Samcová, 1. stupeň, TU 1. B 

 

                                    Mgr. Dana Kubíčková , 1. stupeň, TU 2. A 

                                    Mgr. Jana Frčková, 1. stupeň, TU 2. B 

 

                                   Mgr. Iva Karasová , l. stupeň, TU 3.A 

                                   Mgr. Dagmar Daňková, 1. stupeň, TU 3. B 

 

                                    Mgr. Jitka Ondřejová, l. stupeň  TU   4. A                         

                                    Mgr. Bohuslava Schneiderová, l. stupeň TU 4. B     

 

                                   Mgr. Margit Řeřichová, 1. stupeň TU 5. A 

                                   Mgr. Jana Hudečková, 1. stupeň, TU 5. B  

 

                                  Mgr. Karel Hrůša, M, Př, Tv -  TU 6. A 

                                  Mgr. Vladislava Lehečková, D, Vko, TU 6. B 

 

                                  Mgr. Jiří Toušl, M, F, TU 7.A 

                                  Mgr. Martin Procházka,M, F,  TU 7. B 

                                                                     

 

                                  Mgr. Helena Jiňová, Nj, Hv, TU 8. A 

                                  Mgr. Karel Střeleček, M- Tp, TU 8. B 

 

 

                                  Mgr. Alžběta Rückerová, Čj, Hv, TU 9. A 

                                  Mgr. Bohumila Sellnerová, M, Př, TU 9. B 
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  Ostatní učitelé :  
                                Mgr. Josef Bejček Tv  

                                Mgr. Zuzana Vaňková M, Aj, Ov 

                                Mgr. Věra Ettlerová, M- Tp        

                                Mgr. Olga Lavičková, Př- Pě 

                                Mgr. Jaroslava Pánová Nj, Rj 

                                Bc. Petra Hrůšová Tv 

                                Mgr. Hana Rodová Čj, Aj 

                                Mgr. Naďa Nella Štěpánková Čj, Nj 

                                Mgr. Eliška Kankrlíková 1. stupeň, Aj   

 

     Vychovatelky ŠD :  vedoucí vychovatelka Lenka Malíková  

                                       Alena Iglerová 

                                       Bronislava Desatová 

                                       Mgr. Václav Jakš 

     MD :                                        
            Mgr. Petra Homolková – od 17. 5. 2011-10-11 

            Mgr. Radka Voldřichová – od 6. 7. 2011  

 

                                           

                                Ostatní zaměstnanci 

 
Správní zaměstnanci : 

 
 

THP:            Drahomíra Staňková,  hlavní účetní 

                     Ing. Ivana Šípková, zpracování mezd (externě) 

                      

 

Školnice :     Jiřina Střelečková,                                               

                                                                              

Údržbář :        Václav Bláha ( do 1. 5. 2012) 

                                  Josef Smola  

                      

 

Uklízečky :   Vlasta Hůdová, (důchodce) 

                      Šárka Narovcová,  

                      Pavla Tomanová,  

                      Ludmila Hodoušková   

                      Petra Matějková,   

                      Hana Smolová 

 

 

 
Obchodně provozní pracovníci ŠJ : 

 

Vedoucí ŠJ :  Monika Procházková,  

Kuchařky :   Ludmila Hodoušková,  

                      Jaroslava Kantorová,  

                      Ivana Rajniaková 

                      Květuše Pešlová  

                      Ivana Michalová  
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Změny ve školním roce 2011/12 
 

 Koncem roku 2011 působila školní psycholožka PhDr. Alena Wagnerová jako 

zaměstnanec školy, škole byl přidělen finanční obnos z MŠ, pokrývající náklady na mzdu této 

profese. Od ledna 2012 opět přešla tato pracovnice pod Ministerstvo školství ČR, neboť se 

podařilo prosadit projekt VIP kariéra III. 

 Rok 2011 byl prvním rokem, kdy se projevilo převzetí plynových kotelen obou budov 

školy firmou Energie AG, úspora představuje částku přibližně 200 000,- Kč, výše úspory je 

též ovlivněna mírnou zimou 

 Ve školním roce 2011/12 bylo zahájeno čerpání EF projektu EU Peníze školám formou 

individualizace výuky 

 Ing. Strosser ukončil smlouvu na týkající se správcovství sítě informační technologie 

školy, novým partnerem se stala firma IT Profi 
                                                                                                              

 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
     Vzdělávání pro pedagogy je v současné době zajišťováno různými vzdělávacími 

agenturami, nejvíce je využívána nabídka NIDV České Budějovice. Ve škole je pro každý rok 

vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že máme 

velmi málo finančních prostředků na placené vzdělávací programy a školení, využívali jsme 

především školení, která byla zadarmo nebo školení hrazená z prostředku EU.  

 

 

 

1. Vzdělávání v oblasti jazyků   

Školení anglického jazyka – 2 pedagogičtí pracovníci 

Hry v hodinách Aj – 1 pedagogický pracovník 

Sympózium učitelů francouzského jazyka – 1 pedagogický pracovník 

 

 

 

2. Oblast pedagogiky, psychologie 

Dvoudenní seminář k etické výchově – všichni pedagogičtí pracovníci – projekt 

Rovnováha 

Seminář výchovných poradců – 1 ped. pracovník 

Setkání výchovných poradců Jihočeského kraje – 1 ped. pracovník 

Specifické poruch učení – 1 pedagogický pracovník 

Volba povolání – 1 ped. pracovník 

 

3. Školení preventisty rizikového chování –                                                          

Konference preventistů rizikového chování,  

Porady preventistů rizikového chování 

 

 

4. Vzdělávání v oblasti ICT 

Dvoudenní školení ICT koordinátora  
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Učíme interaktivně – cyklus školení – účast 10 pedagogických pracovníků 

Školení k tvorbě DUM – všichni pedagogičtí pracovníci 

 

5. Ostatní školení 

Trener licence B – lední hokej – 1 pedagogický pracovník 

Kurz horského průvodce – 1 pedagogický pracovník 

Ekorozhovory – školení ekologické výchovy – 1 pedagogický pracovník 

6. Školení BOZP, První pomoci – všichni zaměstnanci školy 

 

 

 

III. Žáci školy 
 

1. Charakteristika žáků 

 
 

     V ZŠ TGM Vimperk se vzdělávají dvě třetiny žáků z Vimperka, jedna třetina ze 

spádových škol Svatá Maří, Borová Lada, Strážný, Horní Vltavice, do sportovních tříd 

nastupují žáci se zájmem o sport i z míst, která mají vlastní školu. Do školy přicházejí z jiné 

spádové oblasti i ti, které zaujala nabídka mimoškolní zájmové činnosti a společenská a 

kulturní aktivita školy.V roce 2011 – 2012 jsme měli ve škole celkem 124 žáků, kteří 

dojíždějí z okolních obcí, žáků , kteří bydlí ve Vimperku a navštěvují naši školu, bylo v tomto 

školním roce 258. 

 

     V škole se v roce 2011/2012 vzdělávalo 7 cizinců – 2 Ukrajinci, 2 Slováci a 2 příslušníci 

vietnamského státního občanství a 1 Rumun. 

 

     Pracovníci školy mají též dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými 

poruchami učení i s žáky nadanými. Každý integrovaný žák má na základě doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny vypracovaný vlastní individuální vzdělávací plán, který 

je probírán s rodiči a konzultován s odborníky. Tento plán je podle potřeb aktualizován. 

V tomto školním roce byli na škole vyučováni celkem 3 žáci s vývojovými poruchami učení, 

kteří byli integrováni do běžné třídy a byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího 

plánu. 

 

     Žáci se sportovním zaměřením jsou vedeni k pravidelné sportovní činnosti ve spolupráci  

s partnerskými sportovními kluby, kterými jsou Ski klub Šumava, Snowriders, HC klub. 

Spolupráce s těmito kluby funguje velmi dobře, žáci St jsou uvolňováni na pravidelná 

soustředění těchto klubů, snažíme se jim vycházet vstříc také v uspořádání rozvrhu. 
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2. Zápis žáků do 1. ročníku 
 

     Pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče proběhla ve dnech 10. – 11. února 2012 

slavnostní událost. V budově ZŠ TGM Pražská 167 se konal zápis žáků do 1. tříd pro školní 

rok 2012/13. Při zápisu sledovaly paní učitelky 1. stupně naší školy, jak si děti poradí s úkoly, 

které prověří školní zralost a připravenost dětí ke vstupu do základní školy. Úvodní rozhovor 

se uskutečnil prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla 

orientace v prostoru, znalost barev, geometrických tvarů a číselné řady, sledována byla také 

výslovnost hlásek prostřednictvím dětských básniček či písniček, součástí byla také kresba 

postavy. Při zápisu byla také využita interaktivní technika pořízená z prostředků EU v tomto 

školním roce. Na závěr si děti vybraly sladkou odměnu za svůj výkon a dárek vyrobený žáky 

školy a školní družiny. 

Dětem byl na konci slavnostní chvíle předán pamětní list s uvedeným kódem žáka, pod 

kterým bude zveřejněno na www stránkách školy a na nástěnkách školy přijetí konkrétního 

dítěte ke základnímu vzdělávání do ZŠ TGM Vimperk v souladu se zákonnou normou. 

Rodiče si také odnesli seznam potřeb do 1. ročníku, informováni byli také o možnostech 

zájmové činnosti, práci školní družiny a nabídky stravování.  

     Všechny úkoly zvládaly děti velmi dobře, což ukazuje na velmi dobrou práci vyučujících 

v mateřských školách i zodpovědný přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí k základnímu 

vzdělávání. Děti  přišla k zápisu podpořit také ředitelka MŠ 1. máje paní Irena Helmová a 

prožila tak důležitou událost se svými svěřenci společně.  V průběhu zápisu si účastníci mohli 

prohlédnout výstavku učebních pomůcek potřebných při vyučování, výroční zprávy o činnosti 

školy, fotografie z jednotlivých školních akcí a projektu Škola nanečisto. Při zápisu byla 

přítomna školní psycholožka PhDr. Alena Wagnerová a výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

Iva Karasová. Rodiče s nimi mohli konzultovat případný zájem  o odklad školní docházky. Při 

zápisu také pomáhali žáci 4. a 5. ročníku školy. 

 

     Do Základní školy T. G. Masaryka bylo přihlášeno pro školní rok 2012/13 celkem 42 

žáků,  z toho 70% ze spádové oblasti naší školy a 30% ze spádových oblastí ostatních. Osm 

rodičů uvažuje pro své dítě o odkladu školní docházky, který bude podle zákona vyřízen do 

31. 5. 2012. 

     Zápisem do 1. ročníku vyvrcholila 1. část 9. ročníku projektu Škola nanečisto, který má 

děti i rodiče zbavit obav z nástupu do základní školy a seznámit je s novým prostředím. 

Projekt pokračoval návštěvou žáků v budově školy 1. máje 268, kde žáci navštívili učebnu 

chemie s atraktivními ukázkami, prošli se na pozemku školní zahrady, zhlédli pohádku na 

interaktivní tabuli a na závěr si vyzkoušeli vlastní obsluhu ve školní jídelně s malým 

občerstvením. Závěrečné pasování budoucích prvňáků se konalo 31. 5. 2012 v MěKS za 

účasti rodičů i prarodičů, program zpestřil svým vystoupením Dramaťák pí učitelky Ivy  

Karasové a vystoupení školní družiny. 
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Zápis žáků 

 
Školní rok Počet 

zapsaných 

žáků 

Jiná 

spádová 

oblast 

Počet 

procent 

Spádová 

oblast ZŠ 

Smetanova 

Počet 

procent 

Počet 

odkladů 

2002/3 40 3 7,5% 4 10% 10 

2003/4 47 5 10,6% 4 8,5% 7 

2004/5  ! 41 2 4,8% 7 17% 8 

2005/6 56 4 7% 16 28,5% 15 

2006/7 54 2 3,7% 9 16,6% 8 

2007/8 59 2 3,3% 12 20,3% 11 

2008/9 44 1 2,2% 11 25% 5 

2009/10 41 4 9,7% 13 31,7% 7 

2010/11 55 0 0 13 23,6% 11 

2011/12 51 3 5,8% 7 13,7% 5 

2012/13 46 4 8,7% 10 21,7% 9 

 

 

! Zahájení projektu Škola nanečisto 

 

Z uvedené tabulky vyplývá 

 Zájem rodičů o zapsání svého dítěte do ZŠ TGM Vimperk podpořil projekt Škola 

nanečisto, což se projevilo od 2. ročníku projektu 

 V případě, že by rodiče respektovali spádové oblasti škol, v současné době by bylo 

otevřeno 15 tříd 

 

 

 

 

3. Počty žáků: 
 

a) k 30. 9. 2011 

                            Celkem  hoši  dívky 

1. stupeň  213   112  101 

2. stupeň  169      77   99 

1. + 2. stupeň 382   189  200 

 

 

b) k 30. 6. 2012 

                Celkem  hoši  dívky 

 

             1. stupeň  210   110                 100 

             2. stupeň  165     69   96 

             1. + 2. stupeň      375   179            196 
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4. Prospěch: 
 

2. 1. pololetí   

 

I. stupeň: 
Prospělo s vyznamenáním    163 žáků 

Prospělo        44 žáků 

Neprospěli          2 žáci 

 

II. stupeň 
Prospělo s vyznamenáním                   44  žáků 

Prospělo     106 žáků 

Neprospělo       15 žáků 

 

 

3. 2. pololetí 

 

I. stupeň: 
Prospělo s vyznamenáním    149 žáků 

Prospělo          56 žáků 

Neprospělo                5 žáků 

 

II. stupeň 

Prospělo s vyznamenáním       44 žáků 

Prospělo        114 žáků 

Neprospělo           7 žáků   
 

5. Výchovná opatření: 
 
1. 

pololetí 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

Pochvala 

TU a ŘŠ         

Premiant 

školy 

1. stupeň 16 5  0 0 0 2 0 

2. stupeň 19 7 4 1 0 7 0 

Celkem 
35 12 4 1 0 9 0 

2,pololetí        

1. stupeň 20 6 4 2 0 88 149 

2. stupeň 8 6 3 4 0 59   48 

Celkem 
28 12 7 6 0 147 197 

1 + 2. 

pol. 

       

1. stupeň 36 11 4 2 0 90 149 

2. stupeň 27 13 7 5 0 65  48 

Celkem 63 24 11 7 0 155 197 
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IV. Výsledky vzdělávání žáků 
 

 

1)Hodnocení SCIO testů Modul A – 8. třídy (20011/12) 
 

  Testování se podrobili žáci osmých tříd v rámci předmětu Svět práce. Účelem bylo 

usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy a zjištění výchozího stavu vědomostí na 

konci 8. třídy v porovnání s ostatními testovanými žáky. Byly použity testy společnosti SCIO, 

tzv. PPPZ Modul A (test obecných studijních předpokladů - OSP, test z matematiky a test 

z českého jazyka). 

 Testy jsou odolné proti náhodným vlivům, které se jinak mohou na výkonu žáka 

podepsat, obsahují pouze základní a probrané učivo. 

 Výstupy z testování jsou koncipovány tak, aby posloužili zejména samotným žákům, 

respektive jejich rodičům. Hlavním výstupem je výsledková brožura brožura pro žáka 

obsahující detailní výsledky ze všech tří testů v tabulkové a grafické podobě včetně 

komentářů a doporučení k další přípravě. 

 Testování proběhlo 17. května 2012. Matematika obsahovala 30 úloh, na řešení měli 

žáci 60 minut, český jazyk 40 úloh na 45 minut čistého času, OSP celkem 60 otázek na 60 

minut. Odpovědi žáci zaznamenávali do záznamových listů.  

 Týden před testováním dostali žáci informační pokyny s ukázkami úloh v testech. 

Byla jim vysvětlena vhodná strategie, možnosti typování odpovědí, jakou rychlostí by měli 

postupovat, možnost vytvoření vlastního systému značek apod. Tyto pokyny mají všeobecnou 

platnost, a proto se žákům hodí i v budoucnosti.  

 Testování se zúčastnilo celkem 4261 žáků z 269 škol a 413 tříd z celé republiky. 

Nejvíce žáků se zúčastnilo ve Zlínském kraji (668 ž.), Moravskoslezském kraji (528). 

V Jihočeském kraji 135 žáků ze 7 škol.   

 

Všechny testy jsou děleny na části podle dovedností 

 Znalosti – žák si vybaví, reprodukuje nebo rozezná dříve naučené informace. 

 Porozumění – žák dokáže vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku, pochopit 

studovanou látku, umí si vybavit informace a shrnout je. 

 Aplikace – přibývá tvořivé a složitější myšlení. Žák si látku nejen vybaví, ale také s ní 

dále pracuje. Díky tomu umí řešit běžné životní situace. 

V každém testu jsou také vyhodnoceny tématické části.  

 Test OSP se skládá ze tří specifických částí, z nichž každá testuje jeden ze tří 

základních typů myšlení: 

o verbální (části Slovní zásoba, Orientace v textu),  

o analytické (části Analýza informací, Orientace v grafu a tabulce, Orientace     

v obrázku). Testuje se tím logické uvažování, schopnost řešit konkrétní logické 

a rozhodovací úlohy za dodržení určitých pevně stanovených podmínek.  

o kvantitativní (části Porovnávání hodnot, Číselné operace). Jedná se o 

schopnost pružné orientace v zadaných informacích a schopnost aplikace. 

Bývají zde úspěšní i ti, kteří v matematice prospívají špatně. 
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 V testech z M a Čj jsou vyhodnoceny části podle dovedností (jedná se o znalosti, 

porozumění a aplikaci), a části tématické (v matematice Aritmetika, Geometrie, 

Funkce, rovnice a nerovnice, v českém jazyce Mluvnice, Sloh a literatura).   

  

Součástí testování byl i dotazník pro rodiče, v němž určili typ střední školy, na 

kterou se jejich dítě bude v deváté třídě hlásit, dále určovali, ve které skupině (nejlepší, 

nadprůměrný, kolem středu, podprůměrný, nejhorší) si myslí, že skončí testy jejich dítěte z M 

a Čj.  

Ve výsledné brožuře pak každý žák dostal i doporučení, zda volba střední školy je 

správná, či ji má změnit. Současně i návod, v čem se má zlepšit a jak toho docílí.  

Součástí celkových výsledků žáka je i zhodnocení sebevědomí žáka o vlastních 

znalostech a dovednostech v daném předmětu (přiměřené, podceňuje se, přeceňuje se).   

 

 

 

 

 

Výsledky testování žáků naší školy  
 

    Percentil vyjadřuje procento počtu žáků, které účastník předstihl (např. 

percentil 60 znamená, že předstihl 60% zúčastněných žáků.)  

Percentil do 30% znamená podprůměrný výsledek, 30% - 70% průměrný, 70% - 85% 

nadprůměrný a nad 85% vysoce nadprůměrný výsledek). 

 

 

8. A - 16 žáků 
                                                   celkem 8.A        OSP     Čj   M  

průměrný percentil 46%     46% 43%  50% 

nadprůměrného výsledku dosáhli         2 žáci    1 žák   2 žáci    1 žák  

vysoce nadprůměrný výsledek      1 ž.    3 ž.   1 ž.   2 ž.  

 

 

8. B - 15 žáků 
                                                    celkem 8.B        OSP       Čj     M  

průměrný percentil 26% 28% 29% 20% 

nadprůměrného výsledku dosáhli       0 ž.   2 ž.   2 ž.   0 ž.  

vysoce nadprůměrný výsledek           0 ž.   0 ž.   0 ž.   0 ž.  
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Potenciál pro zvolenou střední školu 
 Tento údaj je velice důležitý při volbě budoucího povolání. Ukazuje na schopnost žáka 

studovat na vybrané střední škole (gymnáziu, průmyslovce, SOŠ, učilišti). Slovně vyjadřuje, 

zda má žák na zvolený typ střední školy předpoklady. Hodnota potenciálu je stanovena jako 

rozdíl průměrného percentilu žáka ze všech testů a celkového průměrného percentilu všech 

testovaných uchazečů, kteří se hlásí na daný typ školy. 

 

1. Předpoklady pro zvolenou školu 
  přiměřené, velmi dobré, vynikající   

8. A - 16 žáků   7 žáků 

8. B - 15 žáků   6 žáků 

 

2. Kromě toho je u Čj a M vyhodnoceno sebevědomí žáka (zda žák své schopnosti přeceňuje, 

jsou přiměřené, nebo své schopnosti podceňuje vzhledem k volbě střední školy). 

 

       přeceňují      podceňují    přiměřené 

8. A - 16 ž. Čj 7 0   9 

 M 5 2              9 

8. B - 15 ž. Čj 10 0   5 

 M 12 1   2 

                   Mgr. Věra Ettlerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Celostátní testování 5. a 9. ročníků 
Stejně jako v celém státě, proběhlo i v naší škole testování žáků pátých a devátých ročníků 

z českého jazyka, matematiky a angličtiny resp. němčiny. 

Po původních problémech s instalacemi,  které byly mimo naší školu, proběhlo testování 

plynule bez problémů.  

 Z analýzy výsledků jednotlivých tříd a předmětů a v porovnání  s výsledky celostátními se 

ukázalo, že naše škola nevybočovala v z celostátního průměru, ale vzhledem k tomu, že mezi 

testovanými školami byly i osmiletá gymnázia, patří výsledky naší školy k lepšímu průměru. 

Hodnocení jednotlivých předmětů a jednotlivých tříd jsou uvedeny v přiložených grafech. 

                                                                                           Mgr. Jiří Toušl 

 

. 
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3)Výsledky soutěží 
 

Sport na Tégéemce  
 

 

Sportovní aktivity na naší škole jsou velmi rozsáhlé a sportovci naší školy se dokázali 

prosadit i na republikové úrovni. Dovolte mi, abych Vás seznámil s těmi nejvýraznějšími 

úspěchy na druhém stupni. 

Velkou akcí pořádanou na přelomu ledna a února byla Zimní olympiáda mládeže 

v Beskydech, kde naši žáci, kteří reprezentovali Jč. kraj, přispěli velmi výrazně ke konečnému 

2. místu našeho kraje v rámci celé republiky. Vynikající výkony předvedli běžci na lyžích a 

snowboardisté. Dominik Klement vybojoval zlatou medaili ve štafetě a krásné druhé místo 

v běhu na lyžích! Skvěle se prezentovali Petra Hlávková a Filip Vondruška, kteří získali 

bronzové medaile ve snowboardingu. 

 Velmi úspěšná byla družstva mladších žaček a starších žáků, která se probojovala do krajské 

soutěže. Děvčata, která vyhrála jak okrskové kolo tak okresní finále a postoupila do krajského 

finále v Borotíně, kde obsadila 3. místo. Chlapci v krajském finále v Jindřichově Hradci se 

mezi konkurencí prvoligových hráčů neztratili a po postupu do semifinále obsadili 4. příčku. 

 

Zvláštní pozornost si zaslouží hokejbalové soutěže, ve kterých jsme byli opět velmi úspěšní. 

Hlavně ti mladší, kteří se dostali až do republikového finále! Výběr chlapců 6. + 7. tříd získal 

8. místo v republice.  

Do republikového finále se probojovala také děvčata, které reprezentují naši školu 

v mažoretkovém sportu. Skupiny po 3. místě v kvalifikaci, 2.,4.,6. místě v semifinále, pak 

obsadily v silné konkurenci 11. místo. 

A jsme u atletických soutěží. I tady jsme zaznamenali výborné výsledky. Z atletické soutěže 

družstev Poháru rozhlasu prachatického okresu si odvezla družstva staršího žactva 2 stříbrné a 

družstvo ml. dívek bronzovou medaili.  

 Atletika ovládla také červen – Atletická soutěž 2. stupně  za účasti téměř všech škol okresu je 

již tradičním vrcholem letní sportovní sezóny. Při této příležitosti bych chtěl vyzdvihnout 

některá jména - Karolina Daverná (1. V běhu na 800 metrů), 1. místo štafety ml. žaček, Lukáš 

Vančura(2. V běhu na 60 m) a  Adéla Nováková 2. na šestistovce,  kteří svými výbornými 

výkony přispěli k velmi dobrým výsledkům naší školy.  

Děti  prožily krásné dny plné sportu, získaly hodně zkušeností a pocit sounáležitosti 

v kolektivu a naplnily známé heslo zakladatele novodobých olympiád barona Pierra de 

Coubertina – „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.  

Reprezentace školy by měla být pro každého nominovaného žáka čest a věřím, že každý, 

kterému se této cti dostalo, to tak také chápe.  

 

Chci touto cestou poděkovat všem sportovcům naší školy, za jejich výkony a svědomitou 

přípravu, všem učitelům a trenérům, kteří je připravují a též vedení školy a Městu Vimperk, 

kteří tyto aktivity všemožně podporují. 

                                                                                      

 

Ihned po skončení zimní sezóny, která byla na naší škole velmi úspěšná, se rozjely soutěže 

v kolektivních sportech a v atletice. 

Konec března je již tradičně věnován basketbalu staršího žactva. Velmi úspěšná byla družstva 

mladších žaček a starších žáků, která se probojovala do krajské soutěže. Děvčata, která 

vyhrála jak okrskové kolo tak okresní finále a postoupila v krajském finále v Borotíně 
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obsadila 3. místo. Chlapci v krajském finále v Jindřichově Hradci se mezi konkurencí 

prvoligových hráčů neztratili a po postupu do semifinále obsadili 4. příčku. 

Zvláštní pozornost si zaslouží hokejbalové soutěže, ve kterých jsme byli opět velmi úspěšní. 

Hlavně ti mladší, kteří se dostali až do republikového finále! 6. + 7. třídy získaly 8. místo 

v republice, kluci 4-5. třída – 1. v okresu, 3. v kraji, 1. – 3. třída -1. v okresu, 1. v kraji a 

dostali se až na republikové finále, kde skončili na 4. místě. 

A jsme u atletických soutěží. I tady jsme zaznamenali výborné výsledky. Z atletické soutěže 

družstev Poháru rozhlasu prachatického okresu jsme si odvezli 2 stříbrné a jednu bronzovou 

medaili.  

 Atletika ovládla také červen – v pátek 1.6. si na městském stadiónu ve Vimperku zazávodily  

naše malé děti  od 1. do 5. třídy. Některé možná poprvé prožily opravdovou závodní 

atmosféru. 7. 6. proběhla v Prachaticích na atletickém oválu Tatranu atletická olympiáda dětí 

1. stupně ZŠ . Účast  350ti závodníků  z celého okresu svědčí o velkém zájmu škol o tuto 

soutěž, ze které jsme přivezli velkou sadu medajlí. 

 O týden později přivítal stadión na Tatranu jejich starší kamarády z 2. stupně. Žáci naší školy 

si za své výkony zaslouží velkou pochvalu . Děti prožily krásné dny plné sportu, získaly 

hodně zkušeností a pocit sounáležitosti v kolektivu a naplnily to známé heslo zakladatele 

novodobých olympiád barona Pierra de Coubertina – „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 

Při této příležitosti bych chtěl vyzdvihnout některá jména – Jan Hanzal (1. ve skoku 

vysokém), Karolina Daverná (1. V běhu na 800 metrů), Lukáš Vančura(2. V běhu na 60 m) a  

Adéla Nováková 2. na šestistovce,  kteří svými výbornými výkony přispěli k velmi dobrým 

výsledkům naší školy.  

 

Chci touto cestou poděkovat všem sportovcům naší školy, za jejich výkony a svědomitou 

přípravu, všem učitelům a trenérům, kteří je připravují a též vedení školy a Městu Vimperk, 

kteří tyto aktivity všemožně podporují. 

                                                                                     Josef Bejček 

                                                                                   

 

                                                                                  

 

 

Výsledky žáků v dalších soutěžích 
 

Soutěže v českém jazyce 

Recitační soutěž – Kateřina Vaňková – 4. místo v okresním kole, účast v okresním kole – 

Adéla Billová, Kateřina Havrdová, Lukáš Krejčí                                           

Zuzana Kubíčková – 1. místo v OK, účast v krajském kole soutěže    

      

Olympiáda v českém jazyce –Kateřina Kučerová – 3. místo v okresním kole, účast 

v krajském kole soutěže 

 

 

Soutěže v cizích jazycích 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: 

Michala Czerwenková – 4. místo v okresním kole, Karolína Zacpalová – 6. místo v OK 

Konverzační soutěž v německém jazyce  

Stanislav Hrubý – 3. místo v okresním kole, Aneta Nová – 4. místo v okresním kole 

Elec – testy v anglickém jazyce – Kateřina Kučerová – zkouška KET – úspěšnost 89 % 

4 žákyně úspěšně složily zkoušku úrovně Movers 
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Matematické soutěže 

Matematický klokan – účast všech žáků 2. – 9. tříd, nejlepší umístění jednotlivých kategorií 

ve školním kole: Cvrček- Anna Vaverová, Tadeáš Szajko, Aneta Šifaldová 

 Klokánek – Petra Hrubá, Denisa Nováková, Adam Kovalčík,, Kateřina  

 Štefaniková 

 Benjamín – Matouš koudelka, Zuzana KubíčkováSimona Bubeníčková 

 Kadet – Daniel Bostl, Eliška Chalupová,Pavla Eliášová 

Matematická olympiáda 

5.třídy – 10 žáků se účastnilo okresního kola – Denisa  Nováková, Štefaníková 

Kateřina  – 3. – 4. místo 

       

            8..třídy – 3 žáci – účast v OK 

 

Jihočeský zvonek (soutěž ve zpěvu) 

Umístění v okrskovém kole – 1. místo – Ondřej Červený, 1. Místo – Kateřina \marešová, 

Zuzana Kubíčková, Kateřina Marešová – 3. místo v okresním kole 

Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole – Michala Czerwenková 

Oblastní soutěž Hlídek mladých zdravotníků a Záchranářská soutěž –  

 Doubravka Höhneová, Michala Czerwenková,Veronika Budínská, Zuzana 

Kubíčková,Tatyana Gabrus – 1.místo v okresním kole  Záchranářské soutěže – 4. místo 

v krajském kole  

Přírodovědná soutěž – postup do okresního kola – Adriana Bauerová, Krisýna Dolejší 

  

 

  Výroční zpráva k výtvarné výchově za školní rok 2011/2012 
 

     Každoročně se žáci naší školy zúčastňují různých výtvarných soutěží, výtvarných projektů 

nebo malování obrázků pro dobročinné organizace. Vedle plnění tématických plánů ve všech 

ročnících, jsme se každý měsíc zúčastnili nějaké výtvarné soutěže. 

 

Září – vyhodnocení Natur Vision školní rok 2010/2011,  malováno v červnu 2011. (14. 

místo- Jakub    Kučera, 16. místo Karolína Kortišová , 20. místo  Petr Macko, 26. místo  

Adam Kovalčík, 29. místo Kateřina Nováková) 
- „Stonožka“- malování vánočních přání pro dobročinnou organizaci „Hnutí na vlastních 

nohách“, pro organizaci malujeme každý rok. 7. a 5. ročník 

- Přišlo vyhodnocení  soutěže „800 let narození Anežky České“, do které jsme posílali obrázky 

v květnu 2011.  Ocenění pamětním listem a pozvání do Prahy na slavnostní mši  získaly                      

Kateřina Štefaníková, Sára Štěchová. 

Říjen – „ Svět kolem nás“  3. a 5. ročníky –  vyhlášily  A Kluby ČR 

Listopad – „Trolové slaví narozeniny“ 6. a  7. ročníky –vyhlásilo  nakladatelství Pierot 

Leden – „ Ovoce na naší zahrádce“  5. ročníky – vyhlásil Český zahrádkářský svaz 

Únor – „ Lesy a příroda kolem nás“ 3. ročníky – téma „Lesní zvěř“- vyhlásily Lesy ČR 

Březen – účast na nesoutěžní výstavě  „ V knize ukryté“ 6. ročníky – vyhlásila AJG 

Duben –  „Probuďme jaro ve Vimperku“ 5. ročníky, třída 5. A jako kolektiv získala 1. 

místo –  

                      vyhlásilo Turistické informační středisko Vimperk 

Květen – „Natur Vision“ 5. , 6. a 7.ročníky, vyhodnocení bude až v září 2012 . 
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                     „Pomáháme si“ 5. a 6. ročníky – občanské sdružení MESADA 

Červen – „ Jak vypadá dánský princ?“ 6. a 7. ročníky – vyhlásila Umělecká skupina 

OLDstars o.s.  

Při tvorbě obrázků se snažíme vystřídat všechny možné nám dostupné výtvarné techniky, 

výkresy používáme též po celý rok k výzdobě chodeb školy, vytváříme plakáty na akce 

pořádané školou, vždy se žáci podílejí na výzdobě okolí školy při tradičním „Rozsvícení 

vánočního stromu“ o (letos) druhé adventní neděli. 

                                                                                         Mgr. Margit Řeřichová 

 
 

                           
                                                                                                
 

4.Výsledky a hodnocení ST 

 
Sportovní třídy  ZŠ TGM Vimperk-běžecké lyžování, Ski klub Šumava 
 

V tréninkové skupině Ski klubu Šumava – Sportovního střediska Vimperk – běh na 

lyžích v sezóně 2011-2012 úspěšně pracovalo 15 žáků ZŠ TGM. Jmenovitě to pak byla 

Pavlína Hovorková z 9.A, početná skupina lyžařů z 8.A – Pavla Nováková, Karolína Daverná, 

Marcela Kobrová, Tereza Vostradovská, Dominik Klement a David Novák, ze 7.A pak 

Michaela Willmannová a silné družstvo ze 6.A ve složení: Adélka Nováková, Evelínka 

Daverná, Mirka Chvalová, Vendulka Tvrdková, David Řehoř, Josef Tischler a Jakub Švejda. 

Celoroční práce spočívala v pravidelných trénicích tři až čtyřikrát týdně většinou 

v domovském areálu na Vodníku, dále jsme absolvovali 10 vícedenních soustředění (6 

přípravných a 4 zimní včetně jednoho v italském Val di Fiemme) na kterých jsme strávili 

celkem více než 60dní. Bohatá  a pestrá byla i naše závodní činnost, kdy jsme se v přípravném 

období zúčastnili závodů v atletice, in-line bruslení, horském kole a zejména v přespolním 

běhu; v zimní sezóně to byly pak závody v běžeckém lyžování – kompletní Český pohár 

mladšího dorost a staršího žactva, Jihočeský pohár a další regionální závody v ČR i zahraničí. 

Uplynulá sezóna byla velice úspěšná a to nejen z pohledu dosažených výsledků. Na 

všech členech tréninkové skupiny je vidět upřímný zájem o vybraný sport, chuť na sobě 

pracovat a zlepšovat se a během společné celoroční práce se utvořila výborná parta s pevnými 

kamarádskými vztahy. Starší závodnice v mladším dorostu pomohly svými výkony a 

bodovými zisky k druhému místu Ski klubu Šumava v mistrovství ČR smíšených družstev 

v běhu na lyžích. Závodníci a závodnice startující v kategorii žactva pak společně se svými 

oddílovými kamarády vybojovali bronzové medaile v obdobné soutěži staršáho žactva, ve 

společné kategorii s mladším žactvem pak dokonce obsadili místo druhé. 

Nyní připomenu konkrétní úspěchy a umístění nejlepších žáků naší školy. 

 

Dominik Klement 

Kategorie starší žáci roč. 1998, žák 8. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Celkové třetí místo v ČP staršího žactva, 2x3místo v závodech ČP (Zadov 1x,Jeseník 1x) 

Mistr ČR ve štafetě, 2. místo MČR ve sprintu, 3. místo na 4km klasicky 

Dvojnásobný medailista zimní olympiády mládeže na Pustevnách (4km klasicky – 2.místo; 

4km skate – páté místo; člen vítězné štafety Jihočeského kraje)  

15. místo na mezinárodních závodech žactva – Trofeo Topolino ve Val do Fiemme 

 

Pavla Nováková 
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Mladší dorostenka roč. 1997, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk 

V kategorii prvním rokem, absolvovala všechny závody ČP, výrazný výkonnostní vzestup 

oproti loňsku. Nositelka I. VT, členka stříbrného družstva dorostu Ski klubu Šumava.  

13. místo ČP NMNM – sprint volně. 

Účastnice ZODM 2012 – reprezentovala Jčk v biatlonu (7. a 8. místo v indiv. závodech, 4. 

místo ve štafetě) 

Obsadila konečné 16. místo v žebříčku mladších dorostenek ČR. 

 

Karolína Daverná 

Mladší dorostenka roč. 1997, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk 

V kategorii prvním rokem, absolvovala všechny závody ČP, výrazný výkonnostní vzestup 

oproti loňsku. Nositelka I. VT, členka stříbrného družstva dorostu Ski klubu Šumava. 16. 

místo ČP Vysoké – 4km volně. 

Účastnice ZODM 2012 – reprezentovala Jčk v biatlonu (9. a 10. místo v indiv. závodech, 4. 

místo ve štafetě) 

Obsadila konečné 22. místo v žebříčku mladších dorostenek ČR. 

 

Marcela Kobrová 

Mladší dorostenka roč. 1997, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk 

V kategorii prvním rokem, absolvovala všechny závody ČP. Nositelka II. VT, členka 

stříbrného družstva dorostu Ski klubu Šumava. 27. místo ČP NMNM – sprint volně. 

Obsadila konečné 30. místo v žebříčku mladších dorostenek ČR 

 

Michaela Willmannová 

Starší žákyně roč. 1999, žákyně 7. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Velice šikovná závodnice, prvním rokem ve starších žákyních, absolvovala kompletní ČP – 

nejlépe 8. místo na MČR ve sprintu volně a 12. místo na 3km volně. Reprezentantka Jčk na 

ZODM 2012 – 8. místo na 3km volně. Konečné 13. místo v celkovém hodnocení ČP  

 

Tereza Vostradovská 

Starší žákyně roč. 1998, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Závodnice z Kvildy,  druhým rokem ve starších žákyních, velice pěkné individuální výsledky. 

Reprezentantka Jčk na ZODM 2012 – 15. místo na 3km volně.  

14. místo ČP Jeseník. Konečné 20. místo v celkovém hodnocení ČP.  

 

Evelínka Daverná 

Starší žákyně roč. 1999 žákyně 6. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Prvním rokem ve starších žákyních, absolvovala kompletní ČP – nejlépe 17. místo na MČR 

ve sprintu volně. Reprezentantka Jčk na ZODM 2012  v biatlonu – 11.  a 13.místo 

v individuálních závodech, čtvrté místo ve štafetě . Konečné 28. místo v celkovém hodnocení 

ČP.  

 

Mirka Chvalová 

Starší žákyně roč. 1999 žákyně 6. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Prvním rokem ve starších žákyních, absolvovala kompletní ČP – nejlépe 2x25. místo 

v individuálních závodech. Reprezentantka Jčk na ZODM 2012  v biatlonu – 9.  a 12.místo 

v individuálních závodech, čtvrté místo ve štafetě . Konečné 32. místo v celkovém hodnocení 

ČP. 
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David Novák 

Starší žák roč. 1998, žák 8. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Druhým rokem v kategorii, absolvoval kompletní ČP v běhu na lyžích, výborná tréninková 

účast.  

 

David Řehoř 

Starší žák roč. 1999, žák 6. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Prvním rokem v kategorii, absolvoval několik závodů ČP v běhu na lyžích, výborná 

tréninková účast, výrazný výkonnostní vzestup.  

 

Adélka Nováková  

mladší žákyně roč. 2000, žákyně 6. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Velice šikovná závodnice, závodila v kategorii mladších žákyň. Účast na ZODM za Jihočeský 

kraj jí unikla o vlásek zejména kvůli prosincové nemoci. Jinak velmi zdařilá letní příprava, 

doplňkově závodí na MTB. 

Zdařilé závody na závěr sezóny v Jeseníkách.  

 

Josef Tischler 

Mladší žák roč. 2000, žák 6. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Zúčastnil se závodů Trofeo Topolino v Itálii ( 55. místo ) a ZODM 2012 - biatlon s velice 

pěknými výsledky – 11. a 13. místo v individuálním závodě. Na republikových závodech 

v Jeseníkách 11. a 18. místo.  

 

Jakub Švejda 

Mladší žák roč. 2000, žák 6. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Zúčastnil se závodů Trofeo Topolino v Itálii ( 35. místo ) a ZODM 2012 – biatlon 

s výbornými výsledky –4. a 6. místo v individuálním závodě, 4. místo ve štafetě. Během 

celých závodů bezchybně střílel.  Na republikových závodech v Jeseníkách 9. a 15. místo.  

 

Ondřej Mánek 

Mladší žák roč. 2001, žák 5. třídy ZŠ TGM Vimperk 

Zúčastnil se závodů Trofeo Topolino v Itálii ( 49. místo ) a ZODM 2012 s výbornými 

výsledky. Na republikových závodech v Jeseníkách vyhrál závod klasickou technikou na 

2km, v závodě na 2km bruslením obsadil vynikající druhé místo. 

 

 

Družstvo žactva Ski klubu Šumava (složeno i z žáků jiných škol) vybojovalo na ZODM 2012 

pro Jihočeský kraj sedm individuálních medailí plus zlato ve štafetě chlapců. V mistrovství 

republiky smíšených družstev staršího žactva třetí místo, v obdobné soutěži společně 

s mladším žactvem pak dokonce místo druhé! 

 

 

Hodnocení sezóny 2011 -12 – snowboarding 
 

 

Sezóna 2011-2012 na úseku snowboardingu se opět vydařila. SK Snowriders Vimperk, jako 

jediný klub v jihočeském kraji a jeden z mála v republice, který se zabývá touto 

chvályhodnou činností, připravil pro své závodníky, členy, ale také pro neregistrované a 

ostatní sportující veřejnost nabídku mnoha aktivit. Členové sportovního střediska mládeže a 

nově založeného sportovního gymnázia se zaměřením na snowboarding pod patronátem SK 
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Snowriders se zúčastnili 12 tréninkových soustředění  a dvanácti závodů. Tréninková příprava 

probíhala na suchu ve Vimperku i na sněhu na Zadově nebo Kubově Huti – trénovalo se 2x 

týdně /členové SG měli tréninky 4x/ a tréninky byly doplněny soustředěními : 3 letní – 

Schnalstal - ledovec, Křišťanovický rybník a Adršpach– kola, atletika, plavání, obratnost,  

hry, 4 podzimní na ledovcích v Alpách/Hintertux/ a 6 zimních – Zadov, 2x Kubova Huť, 

Hochficht, Železná Ruda a Dolní Morava, zaměřených na trénink jednotlivých 

snowboardových disciplin, především snowboardcrossu. Úzce spolupracujeme s úsekem 

snowboardingu při Svazu lyžařů. Naši snowboarďáci  reprezentovali nejenom jižní Čechy, ale 

také  republiku. Nejdůležitějšími akcemi této sezóny byly zimní olympiáda mládeže, kterou 

tentokrát pořádal Moravskoslezský kraj a MSJ ve španělské Sieře Nevadě a závody světového 

a evropského poháru. Výběr jihočeského kraje, který reprezentovali závodníci SK Snowriders 

přivezl z olympiády mládeže 4 medaile! Sára Veselková 1., Radek Vintr 2., Petra Hlávková 3. 

a Filip Vondruška 3. místo. Pro Dana Sýkoru, Michala Diviše, Michala Hanka je úspěchem 

účast na MSJ v Sieře Nevadě.  Vendula Hopjáková a  Anetu Zemanová, Monika Stejskalová 

ale i ostatní členové týmu jsou příslibem do budoucna. Zvláštní pozornosti si zaslouží 

vyzdvihnout úspěchy Diany Augustinové, naší juniorské reprezentantky, která se zúčastnila 1. 

Světové olympiády mládeže v Innsbrucku a vyhrála East rookie fest v u-rampě i ve slope 

stylu. Velmi dobrou sezónu mezi mladými freestylisty měl také Dominik Veselka/např. 1. na 

4x4 v Rejdicích / Absolvovali závody jak republikového, krajského, tak lokálního významu a 

za závody vycestovali i za hranice, kde získávali zkušenosti na světových nebo evropských 

pohárech. 

                         20. 1. 12    -   KP open– več. paral. slalom – Zadov 

                         29. 1.- 3.2. 12 – ODM –Beskydy MS kraj 

                         8. 2. 12   - KP open AŠSK snb slalom šk. mládež 

                         3x závody světový a evropský pohár               

                          18. 2.12    – KP open – SNX, skix – Kubova Huť 

                          25. 2. 12 – MR ve snx – Dolní Morava 

                          10.3. 12  – KP open slope style – Zadov 

                           8.3.12    – mez. Boerdersday – slope style – Hinterstoder 

                           18.3. 12 – lokál + veřejnost – jarní snb slalom– Zadov 

                           28.3. – 31.3. 12 – MSJ Sierra Nevada - SBX 

Bohužel jsme se museli potýkat se zraněními dlouhodobějšího charakteru. V rekonvalescenci 

je Vendula Hopjáková, Kristýna Scheinostová a Magda Piherová.   

Samozřejmě, že pochvalu zaslouží i ostatní, kteří se zúčastnili snowboardových závodů, 

tréninků a soustředění.  

     Opět pokračujeme s prací se snowboardovou přípravkou ( Malí hadi- děti od 1. do 5. 

třídy), kde děcka absolvovala 1x týdně tréninky na suchu i na sněhu. Někteří však jezdili na 

Zadov i mimo oficiální tréninky. Zúčastnili se jednoho soustředění na Kubově Huti a byly pro 

ně připraveny závody na sněhu. 

     Ve spolupráci s LA Zadov provozujeme snowpark. Bylo uskutečněno několik brigád, jak 

v zimě - příprava závodů, budování nájezdů, překážek, snowboardcrossové tratě, tak letních – 

výroba a oprava beden a překážek pro freestyle. Skoky a překážky ve snowparku, který 

přispívá ke zvýšení atraktivity areálu, samozřejmě hojně využívá také  lyžující veřejnost. 

Důležitá je i podpora LA Zadov při pořádání 4 snowboardových závodů, za což náleží vedení 

lyžařského areálu Zadov velké poděkování. Zvlášť bych se chtěl zmínit o vstřícnosti LA  a 

Obce Kubova Huť při stavbě snowboardcrossové trati, přípravy závodu ve snowboardcrossu a 

vytváření dobrých tréninkových podmínek pro děti. 

Částečně úspěšní jsme byli na poli malých grantů -  ze tří podaných jsme získali dva. 

     Uskutečnili jsme 5 závodů – 4 KP – paralelní slalom, snowboardcross a skicross, slope 

style a Big air, jeden KP open (za účasti tří krajů z ČR a 100 závodníků) ve spolupráci 



 35 

s AŠSK a Jarní snb slalom pro snowboarďácký potěr a lyžující veřejnost. Připravili jsme 

podle ohlasů pěkné závody, které stály značné úsilí a obětování volného času rodičů, 

činovníků, trenérů i závodníků, kterým tímto patří velké poděkování. Zvláštní dík patří 

členům výboru našeho klubu, který se schází jednou měsíčně a vždy je co řešit 

Již delší dobu existuje úzká spolupráce mezi klubem SK Snowriders a Základní školou TGM 

ve Vimperku, která  dětem umožňuje systematickou  a dlouhodobou tréninkovou přípravu. I 

když je v současné době tendence přesunout veškeré tréninkové aktivity na  bedra klubu, je  

aktivní podpora ze strany vedení školy důležitá. Velmi dobře se jeví také spolupráce se SOŠE 

a Gymnáziem ve Vimperku, kde má snowboarding zelenou a doplňuje nosné sporty 

běžeckého lyžování a horských kol. Velký kus práce udělala pí. ředitelka Eva Piherová ve 

spolupráci s trenéry Jakubem Frajkorem a Luďkem Filipem. Rozvíjí se užší spolupráce 

s úsekem snowboardingu Svazu lyžařů ČR, zvláště se snowboardcrossovou reprezentací. 

Zvláštní a neméně důležitou  kapitolou je manažerská  práce. Touto cestou musím poděkovat 

všem donátorům a příznivcům našeho sportu. Především Městu Vimperk, LA Zadov, KSL, 

jihočeskému kraji a všem dalším sponzorům ( Hanko s.r.o., Templestore, 

Magmat,Eurosystém a dalším).Vzhledem ke stále se rozšiřujícím aktivitám zvláště 

v zahraničí, bude však nutné hledat další mecenáše, kteří budou chtít tento krásný sport 

podpořit. 

      Ze strany KSL bych přivítal , kdyby se mu podařilo získat od sponzorů případně institucí 

peníze na další rozvoj a podporu lyžování a snowboardingu v jč. kraji, neboť právě uplynulá 

sezóna byla z hlediska reprezentace našeho kraje tolik úspěšná! KSL jako takový nezískal od 

jihočeských firem nebo institucí bohužel ani korunu…  

      Závěrem to nejdůležitější. Snowboardové aktivity v našem kraji, které se stále více 

dostávají do povědomí veřejnosti jsou především dílem obětavé práce všech činovníků našeho 

klubu, rodičů a trenérů, kterým za jejich práci patří velké poděkování. 

       

                                                                                      Josef Bejček, OSÚ snb 

 

 

 
 

 

      

 

V.Uskutečněné projekty 
 

Projekt ROVNOVÁHA 
 

     Projekt Rovnováha byl financován z Evropských sociálních fondů a je garantován 

společností bfz o. p. s. Byl zahájen v září 2010 a v červnu 2012 byl ukončen,  partnery 

projektu byly ZŠ Veselí nad Lužnicí, ZŠ Netolice, ZŠ Zlatá stezka Prachatice, ZŠ Cehnice      

a ZŠ TGM Vimperk. 

     Základním stavebním kamenem projektu je etická výchova, což je fungující nástroj 

utváření a rozvoje klíčových kompetencí žáka stanovených v rámcovém vzdělávacím 

programu a primární prevence společensky nežádoucích jevů. Etická výchova staví na 

spolupráci a osvojení si prosociálního postoje chování (Zdeněk Matějček: „… prapůvodní 

společenské orientaci se říká prosociální a znamená to, že jsme spíše k druhým lidem přátelští 

než nepřátelští, že máme spíše tendence jim pomáhat než jim škodit, že zkrátka musíme 
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s druhými lidmi dobře vyjít, protože jinak by nám nebylo dobře a jako lidský rod bychom asi 

nepřežili.“). 

     Na partnerských školách se konaly v průběhu loňského a letošního školního roku bloky ve 

třídách se zaměřením na spolupráci žáků, budování dobrých vztahů, práci ve skupinách a 

respektování druhých. Učitelé se zúčastnili několika worshopů, absolvovali balintovskou 

skupinu (řešení problému s ostatními), relaxační skupinu, využili i možnosti supervizí. 

     Ve dnech 17. a 18. března proběhla pro pedagogy zapojené do projektu již druhá Jarní 

škola, tentokrát v příjemném prostředí prachatického hotelu Albatros. Lektoři Jaroslava a 

Jindřich Haisovi a manažerka projektu Ing. Ivana Kadochová připravili pro účastníky bohatý 

program. Etickou výchovu na Církevní ZŠ Orbis Pictus Tábor přiblížily dvě vyučující, 

osobním nadšením a energií zaujala Ing. Mgr. Marie Nováková přednáškou Učitel profesionál 

– vážně i nevážně. Představena byla i psychomotorická terapie Pesko – Boyden a její využití 

ve školním prostředí. Při Jarní škole nechyběla procházka po Prachaticích s průvodcem a 

návštěva wellness centra. 

     Jsme přesvědčení, že všechny aktivity projektu Rovnováha byly ku prospěchu našich žáků 

i pedagogů. 

 

Mgr. Dagmar Rückerová 

 

 
Projekt ROVNOVÁHA 

CZ.1.07/1.3.06/02.0029 
 

 
 

Závěrečná zpráva o činnosti partnera 

v projektu Rovnováha 

 
 

Sledované období:    23.12.2009 – 30.6.2012 

 

Místo realizace:  ZŠ T.G.Masaryka Vimperk 

 

Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo. 

(neznámý autor) 

Takovýmto způsobem pracovali lektoři Jaroslava a Jindřich Haisovi. Dokázali si  z větší části 

získat důvěru pedagogů i dětí. Z počátečního odtažitého jednání se postupně vyvinula důvěra, 

která přinesla tolik potřebnou spolupráci. 

Za velmi důležitou považuji i skutečnost, že pomůcky, které byly potřebné pro jednotlivé 

aktivity, byly pořizovány za finanční prostředky projektu. 

Poděkování patří manažerce projektu Ing. Ivaně Kadochové a administrátorce projektu 

Rovnováha slečně Havlíčkové. 

Projekt Rovnováha považuji za velmi zdařilý a zároveň ojedinělý. Přinesl do naší školy nové 

podněty pro práci, která přinese dětem mnoho nového proto, že přinesla mnoho nového pro 

pedagogy. Seznámili se s novými formami práce ve třídě, neboť jednotlivé aktivity sledovali 

jako pozorovatelé, nebo se jich sami zúčastnili jako aktéři, spolupracující dětí. V mnohých 

situacích se objevili v roli těch, co mají plnit úkoly, a zažili příjemné i méně příjemné pocity 

ze zadaných úkolů, byli nuceni spolupracovat s ostatními kolegy. Velkým přínosem bylo 

setkání mimo pracovní místo a setkání s kolegy ostatních zapojených škol. 
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Realizované aktivity:   1 Workshop 

 

První w. proběhl 29. a30. 6. 2010. Během dvou dnů se vyučující seznámili s projektem eitické 

výchovy, se způsobem a formami práce při tomto projektu. Byly jim nabídnuty aktivity, které 

jsou vhodné použít při práci s dětmi, jež směřujeme k tvorbě kolektivu a spolupráci na 

různých úkolech. Při činnostech byly využity i pomůcky a materiály zajištěné lektory 

projektu. O všech aktivitách byly vedeny zúčastněnými diskuse, které postihly možný dopad 

na formování žáků.  

 

Druhý w. se konal ve dnech 1. a 2. 7. 2011. Všichni vyučující už měli za sebou spolupráci 

s lektory v blocích ve třídách, a tak se dá říci, že jejich postoj k činnostem byl uvolněnější a 

bezprostřednější. I ve druhém w. proběhla řada motivačních a inspirujících her a aktivit. 

 

   2 Jarní škola 

 

Jarní školy byly velkou předností celého projektu. Obě se konaly mimo prostředí kmenové 

školy a poskytly možnost setkání spolupracovníků všech zúčastněných škol v projektu. 

 

Druhá jarní škola se uskutečnila v hotelu Albatros v Prachaticích. Účastníci se při ní seznámili 

ve dnech 17. a 18. 3. 2012 se zkušenostmi etické výchovy jedné školy prostřednictvím dvou 

vyučujících. V dopoledním semináři tak nabídli kolegům prezentaci činností jednotlivých tříd 

na své škole. S velkým zaujetím sledovali účastníci jarní školy seminář vyučující jedné 

pražské školy. Seznámila posluchače a kolegy se svou dlouholetou činností na všech typech 

škol takovým způsobem, že dokázala proč se právě jí práce daří. Při závěrečném společném 

zhodnocení projektu Rovnováha připomínali kolegové její vystoupení jako nezapomenutelné 

a silně inspirující. Ani na této jarní škole nechyběly společné hry a skupinové práce včetně 

prezentace ostatním skupinám. Tato jarní škola byla obohacena historickou procházkou po 

pamětihodnostech Prachatic společně s průvodcem. 

 

   3 Podpora učitele 

 

Balintovská skupina 2. stupně 16. 11. 2011 

Vyučující také ocenili relaxační skupinu, při které všichni ocenili účinky takovéhoto konání. 

Účastníci sei uvědomili důležitost péče o vlastní osobu se zaměřením na relaxaci a odpočinek. 

Relaxační skupina proběhla 16. 11. 2011. 

 

Velkou podporou pro učitele bylo zapojení lektorů do školních projektů. 

Jedním z nich je např. projekt pro budoucí žáky 1. ročníku Škola nanečisto . Velmi významný 

podíl měli lektoři při projektu pro žáky 6. ročníku. Je koncipován jako adaptační kurz a 

realizuje se ve dvou dnech mimo prostředí školy. Lektoři zařadili do kurzu takové aktivity, 

které směřují k tvorbě nového kolektivu žáků. Vzhledem k tomu, že do ZŠ TGM nastupují j 1 

třetina žáci ze čtyř spádových škol, je tento kurz velmi důležitý a přínosný, pro učitele velmi 

inspirující a představuje výraznou podporu jeho práce. Adaptační kurzy proběhly v říjnu 2011 

a 2012. 

Jako poporující aktivitu považujeme i zapojení lektorů do projektu Zvládnu to, jenž je určen 

9. třídám. Tento třídenní projekt se koná mimo prostředí školy, je zaměřen na shrnutí učiva 

ZŠ, popř. na přípravu na přijímací zkoušky a jeho nedílnou součástí je zvládnutí stresových 

situací při přijímacích zkouškách a přechodu na stření školu. 
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Mezi aktivity Rovnováhy podporující práci učitele patří i supervize, jež byly v určité míře na 

naší škole využity. Na vyžádání učitelů lektoři pomáhali při hledání cest, které vedou ke 

zlepšení učitelské práce, popř. řešení problémů, jež učiteli pociťuje. Velkou pomocí byla také 

práce psychologa s jednotlivými žáky, kteří byly vytipováni vyučujícími a vedením školy. 

   

  

   4 Blok ve třídě 

 

Bloky ve třídách probíhaly v rozmezí 3 – 5 hodin a patřily k velmi častým aktivitám projektu 

Rovnováha. Byly plánovány na základě požadavků a jejich zaměření bylo každé třídě šité na 

míru. Během dvou let se v každé třídě 2. – 9. ročníku uskutečnily až 4 bloky. Mezi časté 

aktivity patřily činnosti s námětem tvorby kolektivu, vyčleňování jednotlivců, špatná 

komunikace mezi žáky třídy, přijetí nového žáka, protidrogová prevence, hledání cest 

k jinakosti. V některých případech si další akci projektu vyžádali třídní učitelé, v některých 

případech doporučili pokračování lektoři. 

 

 

Počet zapojených pedagogů: 33 

 

Připomínky: Za přínosné bych považovala projekt tohoto typu na období  tří let. 

 

 

 

Projekt EU Peníze školám 
 

 Naše škola, stejně jako většina škol v ČR, se zapojila v minulém roce do projektu  EU 

peníze školám s názvem Škola hrou. Tento projekt je financován 85% z peněz EU a 15% ze 

státního rozpočtu. Jednotlivé školy dostaly finanční částku stanovenou podle počtu žáků. Naše 

škola tak získala 1 946 461 Kč. Tento projekt je dvouletý, což znamená, že do června 2013 

musíme mít vyčerpané všechny finanční prostředky získané tímto projektem pro školu. 

 Finanční prostředky z projektu čerpáme v těchto oblastech: 
1. Individualizace výuky  

Z projektu hradíme celkem 14 hodin týdně na tyto předměty: 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti – dělení 1 hodiny českého jazyka ve třídách 1. stupně 

(tj. 6 hodin týdně) 

 Individualizace výuky matematiky – dělení 1 hodiny týdně ve třídách 2. stupně (tj. 4 

hodiny týdně) 

 Individualizace počítačové gramotnosti – dělení 1 hodiny na ICT v 5. a 6. třídách (tj. 4 

hodiny týdně) 

2. Tvorba a používání nových metodických materiálů DUM (demonstrační učební materiály) 

Všichni pedagogičtí pracovníci vytvářejí nové DUM v jednotlivých předmětech .  Jedná se o 

vytváření 6 šablon, přičemž každá šablona zahrnuje 72 nebo 60 kusů učebních materiálů 

3. Nákup učebních pomůcek, učebnic, knih do školní knihovny 

4. Nákup interaktivní tabule, vybavení počítačové učebny 

5. Školení  ICT, školení  cizích jazyků 
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Projekt EU Peníze do škol vnímáme v současné době jako velmi přínosný, protože 

kdybychom nemohli čerpat peníze z tohoto projektu, neměli bychom vůbec žádné 

prostředky na nákup učebnic, pomůcek a dalších učebních materiálů, neboť rozpočet , 

který jsme dostali, vůbec nepokrývá možnost nějaké učebnice a pomůcky nakoupit. 
                                                                                                        Mgr. Dana Toušlová 

Projekt Zvládnu to 

Zvládnu to – je název projektu pro žáky devátých tříd. Původně se na něm žáci připravovali 

na přijímací zkoušky, dnes však slouží spíše k utřídění a shrnutí učiva, protože většina 

středních škol přijímá žáky bez zkoušek.  

Letos strávila 9. A svůj výjezdní projekt na Nových Hutích v hotelu Kodrea od 28. 3. do 30. 

3. . Náplň dne byla jasná.Žáci byli rozděleni do skupin a střídali se v opakování ČJ a M. První 

den odpoledne se navíc všichni sešli při shrnutí učiva ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. 

Druhý den připravili odpolední program manželé Haisovi, kteří se školou spolupracují již 2 

roky v rámci projektu Rovnováha. Lektoři Jaroslava a Jindřich seznamují třídy s etickou 

výchovou. Na Hutě si připravili aktivity zaměřené na zvládání stresu. Toto téma zvolili z 

důvodu velkých změn, které deváťáky čekají po přechodu na jiné školy, do jiných měst atd. 

Oba večerní programy patřily hrám, soutěžím, scénkám a tanci. Všechny také bavila 

celopobytová hra s názvem „Kdo je vrah?“ 

Z ankety, která byla žákům zadána poslední den projektu, vyplývá, že všichni účastníci byli s 

akcí Zvládnu to spokojeni. Všichni také doporučují účast na výjezdu i příštím devátým 

ročníkům. Většině žáků vyhovoval zvolený způsob výuky i denní režim dne, velká část byla 

také spokojena s ubytováním a stravou. Jedenáct žáků bylo nespokojeno s délkou pobytu. Prý 

byly tři dny málo.  

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem „ účastníkům zájezdu“. Díky spolupráci 

žáků i pedagogů se projekt mimořádně vydařil.  

Mgr.Alžběta Rückerová 

 
Sázení stromu – vzpomínka na deváté třídy 

Odbor životního prostředí vloni zavedl novou tradici – každá devátá třída zasadí svůj strom. 

Tento strom bude připomenutím toho, že tito žáci ve Vimperku navštěvovali základní školy a 

mohou se k němu vracet při svých návštěvách domova a pozorovat, jak roste strom a 

zhodnotit tak i svou dosavadní životní cestu. 

Letos připadlo sázení stromu na 18. 6. 2012. Třída 9.A i 9.B naší školy zasadili dub bahenní. 

Na tuto příležitost si obě dvě třídy připravily program. Zástupci tříd nejprve pohovořili o 

svých třídách, poté přečetli eseje na téma strom. U stromu ještě za zněla báseň a nechyběl ani 

zpěv třídy 9.B. 

Místo, kde můžete stromy vidět, je v okolí řeky Volyňky u garáží směrem ke staré Jitoně. 

Naproti přes silnici rostou již čtyři stromy, které zasadili loňští žáci devátých tříd. 

Mgr. Alžběta Rückerová     . 
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Deváťáci tančili čtverylku 

  

 

Cílem projektu, do kterého se zapojilo 28 žáků devátých tříd, bylo, že ve stejný den a ve 

stejnou hodinu zatančili účastníci choreografii čtverylky a stanou se tak účastníky pokusu o 

zápis do Guinessovy knihy rekordů v synchronizovaném tancování. Jestli se rekord povedl, to 

ještě vůbec nevíme. 

Do akce se zapojili žáci naší školy, žáci ZŠ Smetanova a studenti vimperského gymnázia. 

Deváťáci nacvičovali dvě úterní dopoledne v Měks Vimperk, poté následovala secvičná  24.5. 

2012 a vše vyvrcholilo 25. 5. 2012 ve 12.00 na dopravním hřišti v parku u ZŠ TGM. 

Děkuji všem žákům, kteří se na nácviku podíleli. 

Mgr. Alžběta Rückerová 

 

  

 

Projekt Škola nanečisto 
  Ve školním roce 2011/2012  proběhl osmý ročník projektu Škola nanečisto, který je určený 

pro budoucí žáky prvních tříd. Cílem je umožnit předškolákům poznat školní prostředí, 

seznámit se s novými kamarády a budoucími pedagogy.  

Uskutečnili jsme pět setkání + zápis do školy: 

 Pojďte se podívat, co už umíme (prosinec 2011) – předvánoční návštěva v 1. třídách  

 Zpíváme si, kreslíme a cvičíme (leden 2012)  

 Zápis do školy se blíží (leden 2012) – příprava na zápis do školy 

 Zápis do školy (únor 2012) 

 Návštěva dětí ve školní jídelně, na školním pozemku a prohlídka hlavní budovy 
(duben, květen 2012) 

 Pasování na žáky ZŠ TGM (MěKS Vimperk, květen 2012) - O úvod slavnostního 

odpoledne se postaraly děti ze školní družiny, které si pod vedením paní vychovatelek 

Malíkové a Desatové připravily pásmo písniček a básniček. Na žáky ZŠ TGM pasovala 

předškoláky paní ředitelka Dagmar Rückerová. Děti dostaly plnicí pero, knihu, pamětní 

list a buton s logem školy. S dětmi se symbolicky rozloučily i paní učitelky z mateřských 

škol. Po pasování následovalo vystoupení Dramaťáku s představením Neplašte nám 

švestky, které s dětmi nacvičila paní učitelka Karasová. Na závěr proběhla první 

neformální schůzka rodičů a budoucích učitelek prvních tříd a pro děti připravily paní 

učitelky z 1. stupně různé hry. 

  Celý projekt je určený pro všechny předškoláky bez ohledu na to, kterou základní školu budou 

od září navštěvovat. Pouze poslední setkání – Pasování na žáky ZŠ TGM je určeno pro rodiče a 

žáky, kteří od září 2012 budou navštěvovat 1. třídu v naší škole. Celý projekt realizovaly paní 

učitelky z 1. stupně ZŠ za podpory paní učitelek z mateřských škol. 

                                                                                             Mgr. Dagmar Daňková 
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Projekt „Nebojme se střední školy“ 

Dne 12. a 13. září 2011 se IX.A a IX.B zúčasnnili projektu "Nebojte se střední školy", který 

se konal ve Střední a jazykové škole ve Volyni . Po příjezdu vlakem jsme všichni šli do SŠ a 

JŠ Volyně, kde už jsme měli předem připravený program. Nejdříve jsme šli do počítačové 

učebny, kde nám promítali prezentace školních akcí. Také jsme hledali zadané témata na 

internetu. Potom nám jedna pí. uč. povídala o projektu Fair Trade. Když skončila tato 

hodina,šli  jsme šli do cukrárny. V cukrárně jsme si mohli vyzkoušet práci s marcipánem a s 

čokoládou. Po této hodině jsme šli na oběd do školní jídelny a pak rovnou do Domova 

mládeže a tam jsme se ubytovali. Měli jsme tu asi 2 hodiny času na vybalení věcí a na 

odpočinek. V patnáct hodin nás místní paní vychovatelka vzala na procházku ke kapličce a na 

vyhlídku na město. Když nám řádně vytrávilo, odešli jsme na večeři.  

Po večeři jsme hráli v místní sokolovně vybíjenou a florbal. Večer jsme mohli jít do 

posilovny,mohli jsme si zahrát stolní tenis, kulečník, a to vše na internátě místní školy. Ve 

21:30 už jsme měli být na pokoji a  potichu, abychom nerušili děti, které zde přes týden bydlí.  

 

Druhý den ráno před snídaní  jsme si měli zabalit věci a opustit internát. Po snídani jsme šli 

ještě znovu do školy, kde jsme měli tyto hodiny: španělštinu, ruštinu,angličtinu, němčinu, 

biologii a psychologii. Nakonec jsme se naobědvali,ještě  se na chvíli rozešli po Volyni a 

čekali jsme na vlak zpátky do Vimperka. Myslím si, že se to všem líbilo, alespoň už všichni 

víme, jak to na střední škole chodí. 

Kateřina Hofmanová ( 9.A)  
 

 
 

Projekt Naše město 

 Součástí výuky Výchovy k občanství  v 6. třídě je projekt „Naše město.“  Ve dnech 

8.6.  a 15.6 2012  navštívily třídy 6.A a 6.B Městský úřad ve Vimperku. Průvodkyní  byla 

vedoucí odboru vnitřních věcí Veronika Čermáková. Žáci se seznámili s organizací úřadu, 

nahlédli do knihy vítání občánků,  prošli si jednotlivé odbory úřadu. Další zastávkou bylo 

informační středisko na náměstí a minimuzeum Zlaté stezky. Po té následovala tématická 

vycházka po vimperských památkách – náměstí, Křížová cesta, zámek, arboretum, kostel sv. 

Bartoloměje, Kaple čtrnácti pomocníků.   

 

                                                                                          Vladislava Lehečková 
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Projekt spolupráce prvních a devátých tříd 

 
      V tomto školním roce opět probíhal projekt, při kterém se setkávají při vzájemné 

spolupráci prvňáčci se žáky devátých tříd.  

      Poprvé se děti z obou ročníků seznámily již při pasování budoucích prvňáčků na žáky naší 

školy. O Velikonocích prvňáčci s deváťáky společně strávili dopoledne a připravili si spolu 

program o Velikonocích, včetně výroby velikonočních symbolů. 

     Na konci školního roku připravily první a deváté třídy společné vystoupení na školní 

slavnosti. Také letošní spolupráce našich nejmladších a nejstarších ročníků byla zdařilá , 

přinesla všem mnoho pěkných zážitků ze společné práce. 

                                                                       
Projekt Jazykové dvoudenní 

 
  V červnu 2012 proběhl pro žáky 5. B a 5. A ve spolupráci s Jazykovou školou Volyně 

projekt s názvem Jazykové dvoudenní. 

Ve dvou dnech se žáci jednotlivých tříd vyučovali pouze v anglickém jazyce s vyučující z 

jazykové školy. Vyučovací hodiny byly zaměřeny na anglický jazyk, matematiku, hudební a 

výtvarnou výchovu, zasáhly i do přírodních a společenských předmětů. Hlavní důraz byl 

kladen na porozumění mluvené řeči jak lektora, tak rozhovorů a doprovodného textu 

promítaného filmu. Výuka se uskutečňovala pestrými formami, žáci pracovali na interaktivní 

tabuli,  pracovali ve skupinách i jednotlivě, komunikovali s lektorem i mezi sebou. Dětem se 

tyto dva dny, kdy mluvily pouze anglicky, velmi líbily a spokojená byla i lektorka, která naše 

děti velmi chválila. V tomto projektu budeme pokračovat i v dalších letech.      

 

Další uskutečněné projekty v jednotlivých předmětech 
Dějepis-  

Knihtisk, náboženství – 6. třídy 

Staré řecké báje a pověsti – 6.třídy 

Osobnosti 19. A 20. Století – 8. třídy 

Výchova k občanství: 

Naše město 

Rodina 

Český jazyk- vlastní časopis –9. třídy 

Anglický jazyk 

Jazykové dvoudenní – 5. třídy 

Člověk a jeho svět 

Čtvero ročních období – 4. třídy 

Zaměstnání mých rodičů – 4. třídy 

Zemědšlská farma – 2. třídy 

Podnebné pásy – 5. třídy 

Sousední státy – 5. třídy 

Cesta do pravěku – 4. třídy 

Den bezpečnosti – 3. třídy 

Velikonoční barevný týden – 3. třídy 

Rytíř čtenářského řádu – 3. třídy 

Celodenní projekty: 

Velikonoce 1/9 

Den Země 

Den dětí 
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Karneval na ledě 

Mikulášská nadílka 

Tonda obal 

Mise plus - EON 

 

 

 

VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 

Hodnocení protidrogové prevence na ZŠ TGM Vimperk, 

1.máje 268 za školní rok 2011 - 2012 

 
  Ve školním roce 2011/2012 byl realizován minimální preventivní program, 

který vycházel ze zkušeností předešlých let, sociálního klimatu školy a možností, kterými 

škola disponuje. Na II. stupni se zaměřil na techniky odmítání nabídky nikotinu, alkoholu, 

drog, šikanu a sexuální výchovu, kyberšiku.  Na I. stupni proběhl program  program "Už 

chodím do školy sám"  pro 1. třídy,  ve všech třídách byla pozornost věnována, stejně jako na 

II. stupni, zdravému životnímu stylu a žebříčku hodnot.  

 V rámci sociálního klimatu na naší škole přetrvával během celého školního roku 

primární problém v inklinaci ke kouření a alkoholu. Situace v drogové oblasti byla 

bezproblémová. Pedagogové vyučující výchovu k občanství se pravidelně těmto tématům 

věnovali v rámci vyučovacích hodin. Rovněž metodik prevence provedl besedy na témata 

šikana, alkohol, kouření, morální hodnoty, vztahy ve třídě, doping, gamblerství, vliv medií. 

Zaměření prevence po celý školní rok  bylo na téma kyberšikany a bezpečného internetu. Na 

třídních schůzkách v měsíci dubnu se uskutečnilo seznámení  rodičů s rizikem užívání  

sociálních sítí. 

 V oblasti protidrogové prevence zajišťovala škola pro své žáky řadu aktivit. V měsíci 

listopadu 2011 proběhly pro žáky II. stupně besedy  Policie ČR na téma právní a trestní 

zodpovědnosti pro 9. třídy, pro 8. a 7. třídy  kyberšikana, pro 6. třídy neznalost neomlouvá. 

V měsíci červnu uskutečnila Cizinecká policie ČR besedy pro všechny ročníky školy i 

s praktickými ukázkami své práce. 

 V průběhu celého roku probíhal na škole program Rovnováhy se zaměřením na tvorbu 

třídního kolektivu, vztahů mezi žáky, protidrogovou tématiku. Součástí  byl Adaptační kurz 

pro 6. třídy v hotelu Kodrea Nové Hutě v listopadu 2011.  
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 Nabídka volnočasových aktivit 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,  šikany a sexuální aktivity.  

 V průběhu školního roku se na metodika prevence neobrátil žádný z rodičů.    

 Na  začátku školní roku byla  opětovně instalována schránka důvěry. Kontrolována 

byla pravidelně 2x týdně, po celou dobu nebyla vhozena žádná zpráva. 

 V oblasti vztahu metodika prevence k pedagogickému sboru lze konstatovat kladný 

přístup většiny učitelů. .  

 Informovanost sboru proběhla celkem třikrát na pedagogické radě. 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 tématy protidrogové prevence a nabídky 

volnočasových aktivit – činnost a úspěchy sportovních tříd, využití volného času a zásad 

zdravého životního stylu. 

 V rámci dne otevřených dveří v lednu 2012 byli rodiče individuálně informováni o 

prevenci na škole. Ve školním časopise vyšel článek o minimálním protidrogovém programu 

a jeho plnění.   

 V oblasti volnočasových aktivit jednorázových lze kladně hodnotit školní turnaje ve 

florbale, basketbale, 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. 

Patří sem 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.  

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

které čerpají učitelé, ale i velmi často žáci. Získané informace slouží  nejen pro poučení, ale i 

slohové práce a různé referáty ve vyučovacích hodinách.  

   Větší pozornost je nutno zaměřit na žáky s rizikovým chováním, udržet stávající 

volnočasové aktivity, věnovat větší péči aktivizaci pedagogického sboru a zlepšit spolupráci s 

rodiči. 

 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.   

 Metodik prevence Mgr. Vladislava Lehečková 
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2. Hodnocení činnosti výchovných poradců 
 

Hodnocení činnosti výchovné poradkyně za šk. rok 2011/2012 
pro 5. - 9. ročník 

  

I. Činnost zaměřená na volbu povolání  
1. Ve výuce 

Oblast Výchova k volbě povolání byla zařazena do vzdělávacích programů takto: 

 8. třídy - Svět práce (ŠVP) 

 9. třídy - Svět práce (ŠVP) 

2. Exkurze žáků 8. a 9. tříd 

   5. 10. - SOU Blatná - Ukaž, co umíš - výběr hoši 9. třídy 

 19. 10. - Střední škola Vimperk - Den řemesel - IX. A, IX. B 

 21. 10. - Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk - IX. A, IX. B 

 24. 10. - Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně - VIII. A, VIII. B 

   9. 11. - truck-Institut der deutschen Wirtschaft Köln – hoši z 8. a 9. tříd 

 23. 11. - burza středních škol Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích - 8. a 9. třídy 

 25. 11. - SPŠ Strakonice - výběr z 9. tříd 

 13. 12. - SPŠ Volyně – Den s obnovitelnými zdroji - výběr z 9. tříd 

 12. 4.   - IPS Úřad práce Prachatice  - VIII. A, VIII. B 

 18. 4. - SPŠ Strakonice - VIII. A, VIII. B 

 19. 4., 26. 4. - elektrotechnický závod Rohde & Schwarz Vimperk - 8. A, VIII. B 

 30. 5.  - SŠ Vimperk  - Girl´s Day 2012 - výběr dívek 8. tříd 

3. Besedy žáků devátých tříd 

 31. 10. - SOU Oselce  

 11. 11. - SPŠ Strakonice  

 12. 1.   - SOŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou  

4. Zjištění předpokladů pro studium  

 V září 2011 byli žáci 9. tříd seznámeni s vyhodnocením testů Scio – PPPZ Modul A, 

které psali v květnu 2011 

 17. května 2012 psali žáci 8. tříd testy Scio – PPPZ Modul A (OSP, Čj, M). 

S podrobným vyhodnocením budou žáci seznámeni v září příštího školního roku. 

5. Spolupráce s rodiči 

 2. 11. 2011 se konala schůzka rodičů vycházejících žáků, na které byli rodiče 

seznámeni se změnami školského zákona a prováděcí vyhlášky, zápisovým lístkem, 

možností podat si 2 přihlášky na střední školy, byli informováni o termínech 

přijímacích zkoušek, počtem kol přijímacího řízení apod. 

 Na schůzce byli přítomni zástupci 8 středních škol: Gymnázium a SOŠ ekonomická 

Vimperk, SŠ Volyně, SPŠ Volyně, SPŠ Strakonice, Střední pedagogická škola 

Prachatice, SOŠ elektrotechnická Hluboká nad Vlt., SOU Lišov, SPŠ automobilní a 

technická Č. Budějovice. I přes osobní pozvánky byla účast rodičů nižší (odhadem 

70%). Důsledkem toho bylo, že si v období leden – březen chodilo pro informace více 

rodičů, než bývalo obvyklé. 

 Pro rodiče žáků 5. tříd byla zorganizována společná schůzka, na které byla přítomna 

zástupkyně Gymnázia Vimperk, zástupci Ski klubu a SK Snowriders, školní 

psycholožka PhDr. Alena Wagnerová, ředitelka školy Dagmar Rückerová a třídní 

učitelky 5. tříd. Rodiče byli seznámeni s možností studia na osmiletém gymnáziu a s 

možností přijetí do třídy s rozšířenou výukou Tv na ZŠ. 
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6. Rozmístění žáků 

Ve školním roce 2011/2012 splnilo povinných 9 let školní docházky celkem 43 žáků 

(20 chlapců a 23 dívek). Na studijní obory s talentovou zkouškou byli přijati 3 žáci, na ostatní 

obory v prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 38 žáků, 2 žákyně byly přijaty v 2. kole. 

Maturitní obory bude studovat 60,5% žáků. Na učební obory odchází celkem 17 žáků, tj 

39,5% z celkového počtu vycházejících.  

Vycházející žáci se rozejdou do celkem 16 středních škol. Nejpočetnější skupina bude 

navštěvovat  SŠ ve Volyni (7), SŠ ve Vimperku (6), Gymnázium a SOŠ ekonomickou (5),  SŠ 

řemesel a služeb ve Strakonicích (4), SOU U Sladovny Blatná (4). Po 2 žácích bude ve 

SUMPŠ Bechyně, SOŠ elektrotechnické Hluboká nad Vltavou, SOŠ zdravotnické 

Č. Krumlov, Střední zdravotnické škole v Písku, ISŠ stavební Č. Budějovice a Střední 

pedagogické škole Prachatice. Po jednom ve Střední zemědělské škole v Písku, SŠ 

veřejnoprávní Praha, SŠ obchodní Č. Budějovice, Biskupském gymnáziu Č. Budějovice a 

Střední škole Praha.  

1 žákyně přestupuje do šestiletého gymnázia na Biskupské gymnázium Č. Budějovice. 

Do osmiletého gymnázia přejde 10 žáků.  

  

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 2011/2012 bylo evidováno v pátých až devátých třídách celkem 53 žáků 

s SPU, tj. 25,1% všech žáků pátých až devátých tříd.  

 Na celé škole byli integrováni 3 žáci. 

 Do reedukace byli zařazeni žáci dle doporučení PPP. 

 

III. Spolupráce s PPP Prachatice a Školským poradenským pracovištěm na 

škole 
 Během školního roku bylo vyřízeno celkem 8 žádostí o vyšetření žáků 5. až 9. tříd. 

 Bylo využíváno i služeb školní psycholožky PhDr. Aleny Wagnerové.  

 

IV. Další aktivity 
 27. 4. - Účast na Setkání výchovných poradců a zástupců IPS ÚP z Jihočeského kraje 

organizované Střední odbornou školou veterinární, mechanizační a zahradnickou Č. 

Budějovice v rámci akce Den partnerství. Přítomní zástupci některých úřadů práce 

z Jihočeského kraje podali mimo jiné informace o nezaměstnanosti v jednotlivých 

oblastech, které obory jsou žádané a které mají problémy s nezaměstnaností, přehled 

škol, které vyhlásily další kolo přijímacího řízení apod.  

 

        Zpracovala Mgr. Věra Ettlerová 

        vých. poradkyně pro 5. - 9. tř. 
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Výchovné poradenství na prvním stupni (1. – 4. ročníky) 
  
         Péče o žáky s vývojovými poruchami učení je jednou z hlavních činností výchovného 

poradce. Dále byla zajišťována spolupráce a konzultace s jednotlivými učiteli, monitorování 

žáků s problémy v učení či v chování, konzultace s psycholožkou, spolupráce s rodiči, účast 

na jednání s rodiči problémových žáků. 

          Všichni pedagogičtí pracovníci měli k dispozici přehled žáků s vývojovými poruchami 

učení. Přehled byl průběžně aktualizován. 

        I v letošním roce probíhala reedukace . Vybraní žáci docházeli odpoledne na konzultační 

hodiny k vybraným paním učitelkám nebo k paní psycholožce, kde reedukace probíhala dle 

plánů osobnostního rozvoje, který vypracovala na každé dítě školní psycholožka.       

      Ve školním roce 2011/2012 měli žáci a jejich rodiče možnost využívat služeb školní 

psycholožky  PhDr. Aleny Wagnerové. Obraceli se na ni s problémy v učení, v chování nebo 

ve vztazích . Konzultace na 1. stupni probíhaly ve čtvrtek. 

      Během celého školního roku jsme také spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Prachaticích – šetření integrací, šetření některých klientů, vzdělávání výchovných 

poradců.   

     Výchovná poradkyně se účastnila únorového zápisu do prvních tříd, schůzek vých. 

poradců svolaných PPP v Prachaticích a výchovných komisí svolaných paní ředitelkou. 

  

                                                                             Iva Karasová vých. poradkyně 1. - 4. tříd 

 

. 

 

 

 

 

 

3.ICT 
 

Vzhledem k finanční situaci školy nedošlo v této oblasti k žádnému významnějšímu pokroku 

či rozvoji. 

Změnily jsme správce sítě, nyní veškeré služby související s provozem počítačové techniky 

zabezpečuje vimperská firma IT Profi. 

Byl vyměněn jeden počítač včetně tiskárny – zástupkyně ředitelky, dále jen odstraňovány 

závady a vyměňovány nefunkční součásti  ( náhradní zdroj, routery na serveru). 

 

                                                                                        Mgr. Jiří Toušl 
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4)Enviromentální výchova 

 
Ekologická výchova na l. stupni : 

 
a) Předměty:  Prvouka, Člověk a jeho svět, Přírodověda a Vlastivěda. 
b)Programy ve spolupráci s Národním parkem Šumava 
     Třídní učitelé popř. učitelé přírodovědných předmětů pro své třídy vybrali z nabídky 

Střediska ekologické výchovy 2-3 programy s ekologickou výchovou: 
VNÍMEJME PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY 

PUTOVÁNÍ KAPKY 

JAK VNÍMÁME PŘÍRODU 

KRÁLOVSTVÍ SKŘÍTKA ŠUMAVÁČKA 

NP A CHKO ŠUMAVA 
STROMOVÍ SKŘÍTCI 
LESNÍ KRÁLOVSTVÍ 
VYDRÝSKOVO KRÁLOVSTVÍ 
PŮDNÍČEK VYPRÁVÍ 
RYS -TAJEMNÁ KOČKA ŠUMAVY 
LUČNÍ VÍLA 
PAPÍR 
Programy probíhaly v učebně NP nebo přímo v terénu. 
 

 c)Třídění odpadů 

   Na budově v parku probíhá třídění odpadů. Kontejnery na papír a na plasty jsou umístěny ve všech 

poschodích. Kontejner na nápojové kartony je umístěn v přízemí. 

Tonda Obal na cestách – program k třídění odpadků, kterého se zúčastnily všechny ročníky v budově v 

parku 
 

d) Další akce 

Květinová výzdoba školních chodeb a  tříd 
Natur Vision  -návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech 

Den Země 

Přírodovědná soutěž  NP 

     V letošním roce NP Šumava uspořádal přírodovědnou soutěž „ Národní park Šumava ve 

školních lavicích“. První kolo soutěže proběhlo ve spolupráci s třídními učitelkami 2. - 5. tříd. 

NP Šumava nám dodal pracovní listy, které děti vyplnily, třídní učitelé dle pokynů opravili a 

materiály poskytly k vyhodnocení pracovníkům Střediska ekologické výchovy. Ti nejlepší z 

prvního kola byli slavnostně vyhlášeni na zimní školní slavnosti Rozsvěcování vánočního 

stromku. 

Druhého kola v Kašperských Horách se zúčastnili: P. Podskalský, A. Pavlásková, K. Billová, 

Š. Pavlásek, M. Kostková, P. Hrůša, A. Bauerová, K.Dolejší, A. Kovalčík, A. Vienerová, O. 

Kučera a V. Burian. 

      Na deseti stanovištích se soutěžící setkali s praktickými úkoly, rozdělenými podle 

obtížnosti do jednotlivých kategoriích. Po vyhodnocení testů bylo vybráno 5 nejlepších dětí z 

každé kategorie, které se zúčastnily slavnostního předání cen  9. 6. 2012  v IS a SEV 

Kašperské Hory a kromě věcných cen na ně čekal také společný výlet do Národního parku 

Bavorský les. Mezi pětici nejlepších se probojovali tři žáci naší školy. Vítězem I. kategorie se 

stal Petr Podskalský. Ve IV. kategorii jsme měli hned dvě „ želízka v ohni“. 1. místo 

vybojoval svými znalostmi Ondřej Kučera a 2. místo patřilo Vojtěchu Burianovi. 

         

                                                                  Mgr. Iva Karasová 
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Den Země  na 1. stupni 

 

           Mezinárodní den Země jsme si připomněli na naší škole 30. dubna 2012. Ekologicky 

motivovaný svátek upozorňuje lidi na dopady ničení životního prostředí a na možné cesty 

řešení. 

Náš celodenní projekt  Den Země na 1. stupni probíhal letos pod názvem „Ochrana vod a 

třídění odpadu“. 

Program: 

1. ročníky - Rákosníček žije jen v čistých vodách . Vodník. 

2. ročníky -  Byl jedenou jeden člověk. Sběrný dvůr. Sběrné suroviny.                                        

3. ročníky - Vodárna Brloh. 

4. ročníky  - Čistička odpadních vod. Kompostárna. Ekologická sklárna. 

5. ročníky - Ekologická skládka Pravětín. 

 

        Žáci se svými pedagogy navštívili jednotlivá místa a zařízení, kde se dozvěděli spoustu 

cenných informací o  životním prostředí a jeho ochraně. Z jejich získaných znalostí vznikly 

působivé prezentace, které byly vystaveny na chodbách školy .                              

 

                                                         Iva Karasová, koordinátor  projektu                                                                                                        

 

 

Ekologická výchova na druhém stupni 

 

  

 Naše škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. 

(metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). 

  V tomto školním roce  pokračují žáci v aktivitách  z minulých let. Žáci i zaměstnanci 

školy se podílí na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír. 

 Již tradicí je návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech  Natur Vision.. 

 

Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země. 

 

 Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a 

CHKO Šumava. Z široké nabídky jsme si vybrali tyto:       Sázení stromků na Rokytě 

                                                                                              CHKO a NP Šumava 

                                                                                               Kolem Stožce na sněžnicích 

                                                                                               Po stopách staré Šumavy 

                                                                                               Mikroskopování 

                                                                                               Poznávání stromů 

                   NP Bavorský les 

                                                                                               Půda žije 

        Život ve vodě 

        Člověk a příroda - Boubín 

        Ledovcová jezera na Šumavě 
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20. 9. se třídy  6. A a 6.B zúčastnily velmi zajímavého programu  na Rokytě – sázení stromků.  

 

21.9. celá škola navštívila mezinárodní filmový festival Natur Vision, kde viděla vydařené   

filmy z přírody – Kamčatka a  Hrdý boj. 

. 

         Pravidelně se žáci v rámci pracovního vyučování podílejí na hrabání listí kolem školy,                                               

…….které proběhlo v měsíci listopadu.     

 

1.12.. se třída  9. B zúčastnila naučného programu v NP Šumava Vimperk –  CHKO a NP          

          Šumava. Program byl velmi zajímavý a děti se dozvěděly plno poznatků o lokalitě, kde  

          žijí. 

 

20. a 21. 2  se  třída 8.A.vypravila do informačního střediska do Stožce na dvoudenní pobyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

…………..Čekal je program o staré Šumavě a výlet kolem Stožce na sněžnicích. Bylo to něco 

…………...nového a děti přijely úplně nadšené. 

 

          V měsíci březnu opět žáci hrabali listí kolem školy. 

 

2. 4.  navštívila  NP Šumava Vimperk třída 6. B. Vypravili se do zkoumání mikrosvěta. 

 

3. 4.  se téhož zajímavého programu zúčastnila i třída 6. A. Seznámili se s jednotlivými částmi 

…….mikroskopu, sestavili si preparát a pak pozorovali například bakterie, buchanky,    

…….nezmary a další mikroorganismy. 

 

20.4. třída 7.A se vypravila do Pravětína, kde žáci poznávali stromy. 

 

 

Den Země 
 

  Dnem Země  proběhl 30. dubna. Akce je zaměřena na pomoc přírodě  Celá škola se 

dvě hodiny podílela na ošetření stávající zeleně, ošetření okrasných dřevin v jejím areálu a 

úklidu prostor v okolí školy. 

 Dalším bodem v programu bylo prohloubení znalostí žáků o přírodě. Většinu 

dopoledne jsme se různými způsoby zdokonalovali v přírodovědných znalostech a 

dovednostech.  Žáci šestých, sedmých  a  devátých tříd se zúčastnili velmi zajímavé a poutavé 

besedy o Afgánistánu, kterou vedl profesionální voják, který zde byl na misi. Šesté, sedmé a 

osmé třídy   besedovaly s pracovníky městských lesů o stromech a musely zvládnout i 

poznávačku stromů, jejich plodů i semenáčků a tím si prohloubily znalosti o stromech. 

Nejprve  si každý žák vybral svůj oblíbený strom a naučil se ho dobře poznávat. Pak si 

nastudovali informace o významu stromů v krajině .  Všechny třídy absolvovaly zdravovědu, 

žáci si vyzkoušeli  resuscitaci a použití zaškrcovala při tepenném krvácení. Osmé třídy se 

zúčastnily náboru na vojenské školy. 

     Deváté třídy měly zajištěnou besedu na městském úřadě na téma Životní prostředí.  

Tuto besedu vedl pan ing. J. Kotál. Zde se žáci dozvěděli o ochraně rostlin, živočichů, vodě a 

ovzduší, o třídění odpadů a další zajímavosti. 

 Nejlepší práce z celé akce a fotografie byly vystaveny na  chodbách školy. 

                                                                                                                                                        

14. 5. třída 6. B zkoumala v areálu Arboreta život v půdě 

 

15. 5. se téhož programu zúčastnila třída 6. A 
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28. 5.  se vypravila  9.A. do Národního parku Bavorský les na Stromovou stezku, do …… 

……....informačního střediska a na zvířecí výběhy. 

 

5.6. vyrazila třída 8. B na Boubín na rozhlednu. Žáci zde měli jedinečný zážitek – padal sníh. 

 

12.6. navštívily třídy 8.B a 9. B ledovcová jezera na Šumavě 

  

.18.6. se vypravila třída 7. B do pravětína kde zkoumala vodu. 

  

19.6. vyrazila v dešti třída 8. A k Boubínskému jezírku a na Idinu pilu 

 

 

 

                                                                     

 Koordinátor ekologické výchovy Mgr. Bohumila Sellnerová 

         

 

5) Závěrečná zpráva o školní družině za rok 2011-2012 
 
Školní rok 2011 – 2012 navštěvovalo školní družinu celkem 104 dětí a byly rozděleny do čtyř 

oddělení. První oddělení navštěvovaly děti z I.A a I.B pod vedením paní vychovatelky Aleny Iglerové, 
do druhého oddělení docházely děti z II.B pod dohledem Bronislavy Desatové, II.A, III.A a III.B vedla 
vychovatelka Lenka Malíková a IV. A a IV. B pan učitel Václav Jakš. Školní družina byla otevřena od 
6,00 do 8,00 a od 11,30 do 16,15 hodin. Po celý rok jsme využívali třídy v přízemí budovy školy 
v parku. Nejvíce času jsme pobývali venku v okolí školy, kde máme ideální podmínky ke sportovním 
hrám. Travnatý pozemek s ovocnými letitými stromy je pro nás příjemným zázemím k pohybovým, 
míčovým i závodivým hrám. 

 
Každý měsíc jsme s dětmi podnikli zajímavou akci, např. představení a soutěže Divadla Jana 

Vitnera, tradiční karneval, návštěva městské knihovny, nebo Den matek v hotelu Amber Anna, 
odpoledne na dopravním hřišti s policií ČR, beseda s představiteli občanského sdružení Pomocné 
tlapky. Ke Dni dětí jsme letos uspořádali zábavné odpoledne v Arburetu, kde děti v tříčlenných 
družstvech plnily rozličné úkoly. Toto odpoledne nám se zábavou a bezpečností vydatně pomáhali 
bývalí žáci naší školy, nyní studenti Pedagogické školy v Prachaticích, Radka Košková, Iva Hraňová, 
Denisa Škopková a Denisa Hojdekrová. 

Během měsíce září byla část hrací plochy v parku iniciativou města Vimperk a grantem 
Jihočeského kraje přeměněna na dopravní hřiště s křižovatkami a značkami. Paní ředitelka ZŠ TGM 
zajistila pro školní družinu zapůjčení koloběžek z atletické organizace Skiraple a dopravní výuka 
malých účastníků dopravního provozu a budoucích motoristů mohla začít. Děti se nadšeně střídaly na 
osmi koloběžkách, učily se projíždět křižovatkami a řídily se značkami. Jednoho říjnového odpoledne 
nás navštívili na hřišti zástupci policie ČR, praporčice Jiřina Vrtílková a praporčík Martin Vlček. Oba 
policisté přezkoušeli děti, jak se mají chovat na přechodu, co znamenají další různé druhy dopravních 
značek a rozdali dětem svítící samolepky. Každou koloběžku, která prošla technickou kontrolou, 
označil pan Jakš reflexním přívěškem Besip. Hra na dopravu významně zvyšuje bezpečnost dětí na 
ulicích upevněním základních návyků chování na chodníku, přechodu i při řízení dopravního 
prostředku. Děti ze školní družiny pod vedením pana učitele Jakše maximálně využívaly dopravní 
hřiště téměř celý školní rok. Ve vyhrazených dnech jsme měli s dětmi možnost navštěvovat tělocvičnu, 
která sousedí se třídou školní družiny. I při nepříznivém počasí se sportovní nadšenci mohli 
dostatečně vyřádit při vybíjené, fotbale, florbale, na kruzích, nebo na překážkové dráze. 

Před vánočními svátky, jsme navštívili městskou knihovnu. Zde si děti vyrobily vizitky k vánočním 
dárečkům a poslechly zajímavé čtení v podání paní knihovnice Burianové. 

 
Tradičně organizujeme sběr léčivých bylin. Na konci června vybrané byliny odesíláme do výkupny 

bylin ve Vodňanech. Děti sbírají doma i ve školní družině, nejčastěji květ sedmikrásky, podběl, 
kontryhel, jetel červený, list pampelišky, sušenou pomerančovou a citronovou kůru. Usušené a 
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zvážené byliny mohly děti odevzdávat ve školní družině do konce června. Sběr pokračuje i o letních 
prázdninových měsících, dobře usušené prázdninové rostliny budou vybrány v září. 

 
V dubnu jsme se  vypravili s dětmi do Městského kulturního střediska na besedu s představiteli 

občanského sdružení Pomocné tlapky, Olgou a Jiřím Tomášů. Tato prospěšná společnost  se od 
února 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičení psi se předávají 
zdarma do dlouhodobého užívání. Děti měly možnost shlédnout, jak tito psi dokážou pomoci lidem, 
kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, či nevidomým. Se zaujetím jsme sledovali, 
jak psi dokážou  otevřít dveře, vytáhnout prádlo z pračky, přinést hřeben, televizní ovladač. V závěru 
přednášky měly děti možnost pohladit si přítulné labradorské retrievery, dostaly omalovánky, záložku 
a měly možnost poznat další z odstínů barvy života, kde jsou nemohoucí odkázáni na pomoc zvířete. 
 

Družina se podílí společně s pedagogy prvního stupně na přípravě oslav významných dní.V 
květnu zorganizovala  Den matek v hotelu Amber Anna. Děti předvedly maminkám nacvičené 
básničky, písně, tanečky, umění karate, tradičně vystoupily mažoretky. 

 
Po celý školní rok se družina podílí na výzdobě vestibulu, chodby v přízemí a oken ve třídách 

družin. Výrobky a výtvarné práce mohou tak shlédnout rodiče i ostatní děti. 
Při školní družině i tento rok navštěvovalo 12 děvčat a 2 chlapci pěvecký kroužek. Děti se učily 

nové písně rády, neboť si kromě zpěvu mohly i zatančit. Písně na sebe navazovaly pohybovými 
říkadly a verši. Pěvecký kroužek se představil na různých akcích školy, např.oslavě Dne matek, Dne 
učitelů, pasování dětí do prvních tříd, vítání občánků a školní slavnosti. 

Do kroužku dovedných rukou docházelo letos 12 dětí. Na kroužku žáci zpracovávali běžně 
dostupný materiál k vytvoření mnoha překvapivě užitečných a okrasných výrobků, které byly využity 
k výzdobě školy, či jako dárky pro rodiče a učitele. 

 
Asistenti pedagoga 
Již pátým rokem vychovatelé školní družiny zastávali práci asistentů pedagoga v prvních čtyřech 

stupních ZŠ při výuce českého jazyka a matematiky. Asistenční hodiny jsme si předem domluvili 
s třídními pedagogy. Během výuky jsem měli možnost získat přehled o úrovni dětí vzhledem 
k požadovaným učebním osnovám a mohli s nimi učební látku v družině dále procvičit. 

Zvládnutí a porozumění probírané látce přináší dětem radost a uspokojení. Osobní asistence 
napomáhá odstranit pocit sociálně-kulturní odloučenosti žáka. 

 
Za ŠD vychovatelka Lenka Malíková 
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6. Spolupráce ZŠ TGM Vimperk s partnerskými 

organizacemi 
 

   

 
Spolupráce se zřizovatelem 

 
     Zřizovatelem naší základní školy je Město Vimperk a je zároveň hlavním partnerem školy. 

Tři členové pedagogického sboru jsou zároveň členy ZM Vimperk: Mgr Karel Střeleček, 

Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová (členka Městské rady Vimperk). 

Starosta města Ing. Bohumil Petrášek, místostarosta Ing. Jaroslava Martanová a vedoucí 

odboru školství PhDr. Miloš Beneš se pravidelně účastní školních slavností i dalších akcí 

pořádaných školou. Odbor školství MěÚ Vimperk letos organizoval také anketu pro žáky a 

studenty středních škol Talent okresu Prachatice. 

 

Talent okresu Prachatice 
 

Města Vimperk a Prachatice se dohodla na každoročním pořádání ankety úspěšných žáků a 

studentů v oblasti sportovní, umělecké, humanitní, technické a přírodovědné s názvem Talent 

okresu Prachatice. Do této přehlídky úspěšných žáků a studentů nominují své zástupce 

jednotlivé základní a střední školy ve dvou věkových kategoriích, a to 10 – 15 let, 15 – 19 let. 

 

Základní škola T. G. Masaryka přihlásila do této ankety následující žáky: 

Pavla Nováková je nominována v kategorii sportovní za 3. místo družstva MČR v kategorii 

staršího žactva, 1. místo Jihočesko-bavorského poháru MTB 2011, 10. místo v republikovém 

finále ve sprintu soutěže HNKN, 15. místo Českého poháru jednotlivců v Jeseníkách 

Natálie Grabmüllerová je nominována za 6. místo v závodě Českého poháru v běhu na 

lyžích, 12. místo v individuálním závodě MČR, 4. místo v závodě štafet, 1. místo v krajském 

kole přespolního běhu, totéž umístění v atletickém přeboru Pohár rozhlasu v běhu na 800 m, 

3. místo PR, 1. místo ve štafetě 4 x 60 m v okresním kole, nominace je v kategorii sportovní 

Dominik Klement obsadil 3. místo na MČR ve sprintu klasickou technikou, 9. místo na 

MČR v závodě volnou technikou, 5. a 6. místo Českého poháru v běhu na lyžích a 4. místo ve 

sprintu volnou technikou při finále soutěže Hledá se nová Kateřina Neumannová, nominace je 

v kategorii sportovní 

Barbora Havlíčková je nominována v kategorii sportovní za 2x 1. místo a 1 x 3. místo 

v celorepublikovém finále soutěže Hledá se nová Kateřina Neumannová, 2. místo v soutěži 

družstev v běhu na lyžích a 1. místo Jihočeského poháru v kategorii mladších žákyň. 

Trinh Mai Huong je nominována v kategorii humanitní za 1. místo v okresním kole soutěže 

v anglickém jazyce a 4. místo v krajském kole stejné soutěže 

Vojtěch Vais se do ankety v kategorii sportovní nominoval 1. místem ve skoku dalekém 

v atletickém přeboru okresu, 1. místem přeboru kraje a 2. místem, jež obsadilo florbalové 

družstvo školy v krajském kole 

Leoš Vavřík je nominován v kategorii sportovní za 1. místo v běhu na 1 500 m v okresním 

kole Poháru rozhlasu, 2. místo v krajském kole, 2. místo družstev krajského kola Poháru 

rozhlasu, 2. místo v krajském kole ve florbalu 

Petra Hlávková je nominována v kategorii sportovní za výborné výsledky ve 

snowboardingu, a to 1. místo v krajském kole závodu paralelního slalomu a 1. místo 

subslalomu AŠSK 
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Města Vimperk a Prachatice se v pořádání slavnostního předání ocenění pravidelně střídají, 

letošní ročník připadlo pořadatelství městu Vimperk. Komise, která vybírala okresu, zasedala 

12. 10. 2012 a vybrala ty nejúspěšnější žáky a studenty, jimž předali ocenění představitelé 

města Vimperk. Talentem okresu se v letošním ročníku z naší školy stala Barbora 

Havlíčková, kategorie sportovní. 

 

Spolupráce s MěÚ Vimperk 
 

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ 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, 

v jehož rámci jsou již druhým rokem oceňováni pedagogové škol na návrh vedení školy či 

RR. 

Ocenění ke Dni učitelů 2012 
 

Návrh podala Školská rada ZŠ TGM Vimperk 

Ředitelka školy návrh potvrzuje 

 

Mgr. Iva Karasová 

 Vyučující na 1. stupni ZŠ TGM Vimperk 

 Výchovný poradce pro 1. stupeň 

 Dlouhodobě podává ve své práci velmi dobré výsledky 

 Vedoucí dramatického souboru ZŠ TGM Vimperk 

 Garant ekologických a kulturních aktivit 1. stupně ZŠ TGM 

 Její svěřenci byli účastníky krajského kola recitační soutěže 

 Podílí se na kulturní činnosti školy a města 

 

Mgr. Václav Jakš 

 Žák ZŠ TGM a student Jedenáctileté střední školy 

 Učitel 2. stupně s aprobací chemie a tělesná výchova 

 Dlouhodobě působil na ZŠ TGM jako učitel, zástupce ředitele i ředitel školy 

 Za jeho působení ve funkci ředitele byla přistavěna školní jídelna a budova získala nový 

plášť 

 Zasloužil se o rozvoj sportovních aktivit na škole, za jeho působení vznikly sportovní 

třídy 

 Podílel se na organizaci sportovních olympiád mládeže na okrese Prachatice 

 Rozvíjel sportovní dovednosti žáků a studentů formou zájmové činnosti 

 Dlouhodobě dosahoval velmi dobrých výsledků v oblasti chemie 

 Pedagogickou práci neopustil ani po odchodu do důchodu, velmi dobře se uplatnil jako 

vychovatel ve školní družině a přispěl tak ke zpestření její činnosti na škole 

 

 

     V oblasti kulturní a sportovní činnosti se OŠKaCR podílí na pořádání Mistrovství ČR 

v mažoretkovém sportu, Českého poháru ve snowboardingu a dalších akcí. Olympiáda 

mládeže pro 1. st. základních škol ve Vimperku se letos neuskutečnila z důvodu nezájmu o 

tuto akci ze strany ZŠ Smetanova.  
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OŠKaCR je organizátorem mezinárodního filmového festivalu Natur Vision, který v letošním 

roce navštívili všichni žáci naší školy. Žáci pod vedením svých pedagogů se zúčastnili také 

výtvarné soutěže s přírodní tematikou v rámci tohoto festivalu. 

 

Odbor investic a údržby 

     Ve školním roce 2011/12 došlo k realizaci  zpracovaného projektu na rekonstrukci 

zdravotní instalace. OIaÚ připravil vypsání výběrového řízení, podílel se na organizaci 

činnosti výběrové komise a po podpisu smlouvy akci dozoroval. Stavebním dozorem této 

akce byla pověřena paní Marcela Kobrová,  práce v souvislosti s výměnou oken dozorovala 

paní Alena Szabová. Předsedou školské rady je Ing. Michal Janče, vedoucí odboru. 

 

Odbor životního prostředí 

     V posledních dvou letech vznikla dobrá spolupráce s tímto odborem. OŽP reagoval na 

výzvu vybudování dopravního hřiště, tato dotace byla získána a na podzim 27. 9. 2011 bylo 

hřiště u budovy Pražská otevřeno. Dopravní značky jsou mobilní, takže je možné hřiště 

využívat i ke sportovním účelům. Dopravní hřiště je školám i veřejnosti k dispozici první 

týden v měsíci včetně dvou víkendů, kdy je instalováno. 

     Akcí OŽP je též výsadba stromu absolventů. 

 

Otevření dopravního hřiště v parku 

 

Dne 27. září 2011 bylo otevřeno dopravní hřiště v prostoru městského parku na asfaltové 

ploše. Hřiště bylo vybudováno z prostředků grantových programů JK, projekt vypracoval a 

zadal odbor životního  prostředí MěÚ Vimperk. Otevření se zúčastnili představitelé Města 

Vimperk, odboru životního prostředí, dopravy a zástupce KÚ. Hlavními aktéry této akce byli 

žáci školy, pro něž bylo hřiště vybudováno se záměrem zdokonalovat se v pravidlech 

silničního provozu a vůbec v bezpečném pohybu na komunikacích. V podzimních měsících 

využívaly hřiště prozatím pouze děti ze školní družiny, v budoucnu by však mělo sloužit všem 

dětem na Vimpersku při výuce dopravní výchovy. 

 

 

Městská policie, Policie ČR 
     Strážníci MP 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 MP, která byla zaměřena na bezpečné chování dětí v silničním 

provozu. Další aktivity organizované nebyly, neboť vedení školy bylo informováno vrchním 

strážníkem o tom, že na mnohé dříve uskutečňované akce nemá MP pravomoci. 

     Mnohé z těchto aktivit zajišťovala Policie ČR. Paní Jiřina Vrtílková zorganizovala pro 

žáky 1. stupně besedy preventivního charakteru. Spolupráce s MP se v letošním roce výrazně 

zlepšila, velmi dobře pokračuje i spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence i na poli řešení 

konfliktních situací (konkrétně napadení zaměstnance školy, ke kterému došlo v listopadu 

2012). Škola navázala také spolupráci s cizineckou policií, jejíž členové uspořádali pro 

nejstarší žáky zajímavou besedu. 

     Novým partnerem školy je též Armáda ČR. Škola poskytla prostor pro akce armády 

(hřiště, tělocvična), někteří velitelé si v rámci svého vzdělávání  vyzkoušeli přímo ve třídách 

vlastní pedagogickou praxi při různých předmětech, pro žáky uspořádali zajímavé besedy. 

Žáci 1. stupně ZŠ TGM Vimperk při akci Zebra se za tebe nerozhlédne 

 

     Dne 6. října 2011 proběhla na parkovišti u Volyňky akce Zebra se za tebe nerozhlédne, jíž 

se kromě žáků 1. stupně ZŠ TGM Vimperk účastnily také děti z MŠ 1. máje a MŠ 
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Klostermannova. Jak už název akce napovídá, byly děti motivovány k uvědomění toho, že 

právě chodci jsou těmi nejohroženějšími účastníky silničního provozu a že právě chodci si 

odnesou z případné dopravní nehody to nejtěžší zranění, které může ovlivnit jejich život i 

v budoucnu. Právě proto bylo jedno ze stanovišť akce věnováno přechází po jedné 

z nejfrekventovanějších vimperských silnic – Pražská. Vzhledem k tomu, že všechny děti jsou 

potencionálními řidiči, byla jim dána příležitost sledovat chování řidiče a policisty při běžné 

dopravní kontrole, kdy policisté prohlíželi povinné řidičovy doklady, zapnuté pásy, 

rozsvícená světla atd. V případě, že řidič měl vše v pořádku, dostal od dětí jablko, v opačném 

případě citrón. Děti při akci rozdaly 11 jablíček (jedno předaly i starostovi města          B. 

Petráškovi) a 7 citrónů. 

     Při akci byla dětem předvedena také policejní auta PČR i MěP, vybavení policisty a 

strážníka, jejich zbraně a donucovací prostředky a dále byly děti motivovány k tomu, jak se 

chovat v případě, kdy je osloví nebo je někam láká neznámý člověk. Velmi poutavá zvláště 

pro chlapce byla prohlídka hasičské techniky, nezapomenutelným zážitkem bylo prolézání 

auta, pouštění majáku i stříkání vody z hadice. Ti starší se zajímali o to, jak se pracuje např. 

s vyprošťovacími kleštěmi, které hasiči používají při dopravních nehodách. Nedílnou součástí 

akce byla i přítomnost vozu lékařské záchranné služby, jejíž posádka děti seznámila 

s vybavením vozu i s možnou péčí o zraněného či pacienta. 

     Akce pořádaná Policií ČR a Městem Vimperk za podpory HZS, MěP a BESIP přispěla 

k tomu, aby nejmladší účastníci silničního provozu dbali o svou vlastní bezpečnost při pohybu 

na silnicích. 

 

 

Městské kulturní středisko 
     MěKS patří mezi tradiční partnery naší školy. Paní Marcela Becková spolupracovala na 

organizaci MČR v mažoretkovém sportu a zajišťovala účetní záležitosti akce, MěKS 

zapůjčilo potřebný nábytek. 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. 

 

Národní park Šumava 

     NP Šumava připravil pro žáky i pedagogy pestrou nabídku výchovných programů 

s ekologickou tematikou. Vzhledem ke zpoplatnění těchto programů došlo k dohodě, kdy se 

škola zavázala zúčastnit se během školního roku 20 výukových programů. Podpisem smlouvy 

se škola zapojila do projektu Partnerské školy NP Šumava, v den podpisu smlouvy navštívil 

žáky 1. ročníku ředitel NP Šumava Dr. Stráský, žákům předal pracovní sešity s ekologickou 

tematikou. Žáci 1. stupně ZŠ se zúčastnili soutěže vyhlášené NP Šumava, vítězům byly ceny 

předány před vimperskouveřejností při rozsvícení vánočního stromu. 

     Velmi často byly využívány k výchovné činnosti i prostory Městského muzea, které 

nabízelo několik výstav a prohlídky expozic se šumavskou tematikou. Využívala jich i 

jednotlivá oddělení školní družiny. 

 

Městská knihovna 

     MK pravidelně informuje o výpůjční době, o kulturních akcích, besedách či soutěžích. 

Mnohých akcí se zúčastnili i žáci naší školy a v soutěžích byla jejich aktivita oceněna. 

Pokračovala pravidelná návštěva dětí školní družiny pod vedením Bronislavy Desatové se 

zaměřením získat čtenáře a návštěvníky knihovny. 
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Zimní stadion 

     Zimní stadion nabízí využití ledové plochy k bruslení během hodin tělesné výchovy. Zimní 

stadion  poskytl svůj prostor v době, kdy byl odstraněn led. Celé plochy ve velké míře 

využíval soubor mažoretek pro nácvik soutěžního vystoupení na MČR, prostor byl využit i při 

akci samotné, tedy pořádání MČR v mažoretkovém sportu. Ředitel ZS p. Vokatý má velkou 

snahu zpřístupnit školám a dalším organizacím prostor mimo sezónu a spolupráce s ním je na 

velmi dobré úrovni. 

 

Městské služby Vimperk 

     Tato organizace patří mezi novější partnery školy a ukazuje se jako velmi výhodná. 

Zajišťuje zimní údržbu v okolí školy, kosení trávy ve vegetačním období, drobnější opravy na 

školním pozemku, popř. i v budovách. Ve spolupráci s odborem životního prostředí 

pořádají MS akce podporující třídění dopadů, besedy, exkurze v rámci projektu Den Země, 

mimořádné svozy papíru, zajištění výsadby stromů absolventů. 

V péči o vzrostlou zeleň pomáhají i Městské lesy Vimperk. 

 

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. Ředitelé škol se pravidelně setkávají na poradách ředitelů.     

     Také letos pokračovala spolupráce souboru mažoretek a dechového orchestru ZUŠ 

Vimperk, oba soubory obohatily program již tradičních akcí ve Vimperku a ve Stachách. 

Sdružení rodičů obou škol se podílela na organizaci plesu mažoretek a dechového orchestru 

v KD Cihelna. V letošním roce ukončil ředitel ZUŠ organizaci letního soustředění pro 

mažoretky, ale přesto se podařilo uspořádat toto soustředění společně v srpnu 2012 v hotelu 

Kodrea na Nových Hutích. Dramatickou výchovu na ZUŠ Vimperk vyučuje učitelka 1. st. ZŠ    

Mgr. Dana Kubíčková a vedení školy jí umožňuje účast na pořádaných akcích tohoto oboru.  

Učitel klavíru Mgr. Jan Tláskal spolupracoval na vzniku hudebního doprovodu soutěžního 

vystoupení mažoretek a závěrečného vystoupení žáků 9. tříd. 

      Velmi dobrá spolupráce probíhá již několik let s mateřskými školami. Jedná se hlavně o 

projekt Škola nanečisto, který by bez spolupráce s MŠ 1. máje a MŠ Klostermannova nebyl 

možný. Vyučující MŠ se pravidelně zúčastňují všech akcí projektu včetně závěrečného 

pasování, zúčastňují se i zápisu žáků do 1. ročníku. 

     Pokračuje spolupráce se Střední školou Vimperk, která žákům nabízí různé formy 

prezentací svých oborů vzdělávání. Spolupráce se projevuje i mezi vedením jednotlivých škol, 

studia ředitelů a vzájemné podpory akcí pro veřejnost. 

     SOŠ ekonomická a Gymnázium patři již k tradičním partnerům naší školy. Spolupráce se 

odvíjí od stejného zaměření škol na sportovní činnost, vyučující a vedení školy se pravidelně 

setkávají na akcích tohoto charakteru.  Obě školy spolupracují se SKI Šumava a 

SNOWRIDERS. 

     SŠ Volyně již několik let spolupracuje se ZŠ TGM. V jejich prostorách probíhá projekt 

Nebojte se střední školy pro žáky 9. ročníku, pro žáky 5. ročníku uskutečňujeme projekt 

Anglické dvoudenní s vyučující AJ z tamější školy. 
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Spolupráce ZŠ TGM Vimperk s Evropským centrem jazykových zkoušek 
 

 

V minulém školním roce uzavřela ZŠ TGM rámcovou dohodu o spolupráci s Evropským 

centrem jazykových zkoušek s.r.o. v Českých Budějovicích. Toto centrum je držitelem 

licence University of Cambridge k pořádání celosvětově uznávaných zkoušek z anglického 

jazyka na území Jihočeského kraje, zabezpečuje i realizaci mezinárodně uznávaných zkoušek 

z němčiny a státních zkoušek dalších jazyků. 

Evropské centrum zajišťuje proškolení pedagogů k examinátorské činnosti, poskytuje 

metodické, výukové a testové materiály, organizuje školení, semináře a buduje knihovnu a 

studovnu s materiály pro výuku i s  beletrií. K posílení motivace žáků ke studiu cizích jazyků 

pořádá centrum v partnerských školách zdarma testování jazykových aktuálních znalostí žáků. 

Toto testování proběhlo v ZŠ TGM Vimperk v jarních měsících tohoto roku a zúčastnilo se ho 

s písemným souhlasem zákonných zástupců na 80 žáků. Nabídky k testování využili a žáci ze 

spádové školy ve Sv. Maří. Všem testovaným žákům bylo zasláno vyhodnocení testu 

s doporučeným typem zkoušky a možným termínem realizace. Žákům 6. a 7. tříd byla 

doporučena zkouška YLE movers v měsíci květnu, žákům 8. a 9. tříd zkouška KET, těm 

nejlepším již v červnu 2012, ostatním na podzim 2012. 

     Ke zpoplatněným zkouškám se přihlásilo 6 žáků školy, certifikát úrovně KET získala 

jedna žákyně, YLE starters 1 žák, 4 žáci získali certifikát zkoušky YLE movers. Slavnostní 

předání certifikátů proběhlo 4. září 2012 na MěÚ ve Strakonicích za přítomnosti představitelů 

města Strakonice a zástupců partnerských škol. Za ZŠ TGM se předání kromě rodičů žáků 

zúčastnila Mgr. Zuzana Vaňková. 

     Také pro nastávající školní rok se centrum i škola připravují k další spolupráci. Zájemci o 

zkoušky YLE, KET nebo PET se mohou přihlásit do 15. 10. 2012, probíhat bude i vstupní test 

zdarma pro žáky zabývající se anglickým jazykem i němčinou. Svou činnost bude Evropské 

centrum prezentovat přímo ve škole v termínu třídních schůzek dne 14. 11. 2012.  

     Znalost cizího jazyka je v současné době vnímána jako běžná součást gramotnosti, a tak se 

snažíme našim žákům zprostředkovat možnost získat jazykové zkoušky uznávané 

celosvětově. 

 

Mgr. Dagmar Rückerová 
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7. Kulturní akce pořádané ve školním roce 2010/2011 
 

Divadla 
 Romeo a Julie – Plzeň – 7. A, 8. A 

Fantom Morisvillu – Plzeň 7. B, 9. A 

Moliere – 2. Stupeň 

Anglické divadlo – 8. + 9. třídy 

Perštejni – 2. Stupeň 

Noc na Karlštejně – 5. -9. ročník 

Zlatovláska – 1. stupeň 

Eliščiny pohádky – 1. stupeň 

Ať žije Kocourkov – 1. stupeň 

Víla Modroočka – 1. stupeň 

Filmová představení 
 

Natur Vision – 1. – 9. třídy 

Lidice – 8. + 9. třídy 

 

 

Koncerty, hudební pořady 

 
Vývoj české rockové hudby – 2. Stupeň 

 

Besedy 
 

Městská policie – 1. třídy 

Policie ČR – 1. – 5. třídy,6. -  9. třídy 

Městská knihovna- 1. – 5. třídy 

Beseda s vojáky – 4. třídy 

Beseda o dospívání – 6. třídy 

Beseda s cizineckou policí – 8. třídy 

Besedy k volbě povolání se zástupci středních škol – 9. třídy 

Beseda k 1. světové válce – 9. třídy 

Letecká bitva o Anglii – 9. třídy  

 

 

 

Exkurze 

 
Lipka  - 1. třídy 

Plzeň Zoo – 2. třídy  

Boubínské jezírko – 3. třídy  

Muzeum – 3. třídy 

Šumavské slatě- 4. třídy 

Pražský hrad – 5. třídy  

Vojáci – Strakonice – 5. třídy 

Sportovně přírodovědná exkurze – 5. B 

Rokyta,Prášily, Soumarský most – 6. třídy 

ČT Praha – 7. A, 9. A 
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Soumarský most – 7. A 

Boubín – 7. A 

Temelín, Bechyně – 8. A 9. třídy,  

Vzdělání a řemeslo – 8. + 9. třídy 

Úřad práce Prachatice -8. třídy  

Planetáriám Praha – 8. třídy, 

 Horní planá, Boubín – 8. A  

Ledovcová jezer – 9. třídy 

Zadov – 9. A 

 

 

Výukové programy 
Výukové programy Národního parku Šumava – 1. - 9. třídy 

Pracovní dílna domu dětí a mládeže – 1. – 5. třídy 

Malování na hedvábí, sklo, bavlna – 2. – 4. třídy 

Girlś day – 8. třídy  

 
 

Další akce mimo školu 

 
Zvládnu to – 9. třídy 

Jazykové dvoudenní – 5. třídy 

Lyžařský kurz – 7. třídy 

Naše město – 6. třídy 

Den Země – 1. – 9. třídy 

Den s vojáky – 5. třídy 

Projekt 1. a 9. tříd – Vánoce, Velikonoce 

Den dětí – Děti dětem – 1. – 5. třídy 

Mikulášská nadílka – 1. – 4. třídy 

Plavecký výcvik – 3. a 4. třídy  

Den veteránů – 5. třídy,  

Výstava drobného zvířectva – 1. – 5. tříd 

Sázení stromu absolventů – 9. třídy 

Adaptační kurz – 6. třídy 

Den bezpečnosti – 1. stupeň 

Dravci – 1. 9. třídy 

Čtverylka – 9. třídy 

Otevření dopravního hřiště – 1. -5. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

8. Školní knihovna v roce 2011/2012 
 

     O fungování školní knihovny  se stará Mgr. Alžběta Rückerová. Od roku 2009 pomáhají 

půjčovat  knihy  v knihovně její žákyně   – Michaela Lososová a Zdeňka Chvalová. V roce 

2011/2012 k nim  přibyla Kateřina Hofmanová a Anna Vostradovská .Otevírací doba 

knihovny byla v pondělí, středu a pátek o velké přestávce, tedy od 9:40 do 9:55. 

 

    V tomto roce přibylo do knihovny jen dva tituly po 13 kusech. 2123 – to je celkový počet 

knih v knihovně. 

     

    Počet výpůjček byl v roce 2011/2012 skoro stejný jako v předchozím roce,tj cca 50.  

.  

     Žáci si mohou ve školní knihovně okopírovat poznámky od svých spolužáků,pokud 

nemohli být ve škole. Mohou si také půjčit knihy na referát a i z nich si mohou pořídit kopie.                                                                                     

 

 

                                                           Mgr. Alžběta Rückerová 

 

 

 

9. Mažoretky Klapeto ZŠ TGM Vimperk 
 

     Čtyři skupiny souboru Klapeto  v celkovém počtu 69 mažoretek se v letošním roce 

scházely v obou tělocvičnách školy. Přípravnou skupinu a skupinu kadetek vedla paní učitelka 

Dana Kubíčková, juniorky Alžběta Rückerová, seniorky Dagmar Rückerová. Problémem se 

jeví přestup členek souboru ze skupiny kadetek do juniorek a následně do seniorek. Kadetky 

s prací v souboru končí proto, že odcházejí na gymnázium, a nebo proto,  že se jim činnost 

zdá příliš časově náročná. V letošním roce odešly ze seniorek čtyři členky souboru, a tak 

vypomáhaly juniorky v soutěžní choreografii. Záměrem pro příští rok je převést žákyně         

5. ročníku do juniorek a juniorek 9. popř. 8. ročníku do seniorek nevyužívat možnosti 20% 

starších mažoretek v dané věkové skupině. 

     Snahou vedoucích skupin je zvyšování výkonnosti jednotlivců a tím i celého souboru, a tak 

i v letošním roce pokračovala spolupráce vedoucí Alžběty Rückerové s vedoucími souboru 

Prezzioso z Blatné Janou Augustinovou a Michaelou Augustinovou, vedoucí seniorek a 

juniorek se zúčastnily semináře přípravné skupiny mažoretek v Blatné. Záměrem pro příští 

rok je zahájit přípravnou skupinu mažoretek pro předškolní děvčata. Juniorky  absolvovaly již 

tradiční soustředění s Dechovým orchestrem ZUŠ Vimperk na Nových Hutích v hotelu 

Kodrea ve dnech 26. 8. – 28. 8. 2012, kadetky si uspořádaly soustředění ve škole. 

 

     Vedoucí souboru A. Rückerová a D. Rückerová se zúčastnily semináře mažoretek a 

přípravného jednání o pořadatelství soutěže pro rok 2012 ve Valticích, kde se mimo jiné 

projednával termínový kalendář soutěže a nástupcovství po J. Necidovi. 

 

 

Vystoupení 

     Mnohá vystoupení jsou organizována vedením školy, kromě toho si každá skupina souboru  

zajišťovala svá jednotlivá vystoupení pro veřejnost, byly mezi nimi již tradiční akce jako 

např. vystoupení na pouti ve Stachách, vystoupení na plesech ve Vimperku, školní akce a 

akce pro město Vimperk. Novinkou letošní sezóny byla vystoupení v rámci kulturní akce Léto 
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pod Boubínem, kdy děvčata vystupovala v „historických“ kostýmech a na renesanční či 

barokní hudbu, soubor se účastnil také ohňového průvodu městem. Kadetky se představily 

v letošním roce při 17 vystoupeních, juniorky při 22 vystoupeních. 

 

MČR v mažoretkovém sportu 2012 

 

     9. ročník MČR ve Vimperku (19. ročník v rámci ČR) se konal na Zimním stadionu 

Vimperk dne 5. května 2012 jako součást mezinárodní soutěže IMA. Soutěže se zúčastnilo 14 

skupin s náčiním baton a POM  a 42 sóloformací. Novou viceprezidentskou IMA se stala 

Marta Pavelková, spolupracovnice Mgr. Jiřího Necida. 

     Dopolední program byl zahájen v 8:45 soutěží sóloformací. 

Výsledky 

Kadetky – bat 

1. místo – trio – D. Nováková, S. Štěchová, A. Grulichová 

2. místo – miniformace – postup do semifinále – K. Vaňková, K. Kukačková, A. Vienerová, 

B. Váchová, A. Flešmanová, N. Fleišmanová, N. Zlochová 

Juniorky – bat 

2. místo – sólo – postup do semifinále – Kristýna Vondrášková 

                           postup do semifinále – Michala Czerwenková 

Seniorky – bat – miniformace  

3. místo -  postup do semifinále - T. Šíslová, M. Kůrková, N. Lomnická, I. Vavříková,           

D. Chválová, K. Kučerová, L. Paletářová 

Kadetky – pom - trio 

2. místo – postup do semifinále – N. Uhříčková, K. Billová, L. Eignerová 

1. místo – postup do semifinále – miniformace – A. Billová, D. Nováková, S. Štěchová,         

P. Hrubá, A. Grulichová, Š. Narovcová 

     Odpolední program byl slavnostně zahájen ve 13:30 hodin nástupem všech soutěžních 

mažoretkových skupin za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Vimperk pod taktovkou 

Petra Staňka a za účasti představitelů města v čele se starostou Ing. Bohumilem Petráškem, 

přítomni byli i někteří sponzoři soutěže. V průběhu slavnostního zahájení byla též uctěna 

památka zesnulého Mgr. Jiřího Necida minutou ticha. 

 

Výsledky skupin Klapeto – kvalifikace Vimperk 

 

Kadetky – 3. místo s postupem do semifinále 

Juniorky – 3. místo s postupem do semifinále 

Seniorky – 3. místo s postupem do semifinále 

 

Porota ve složení: Ing. Jana Augustinová, MUDr. Kamila Pečenková, Veronika Loukotová, 

Mgr. Alžběta Rückerová 

 

V semifinále ve Valticích 26. 5. 2012 si nejlépe vedly juniorky, které obsadily 2. místo a 

postoupily do republikového finále v Přešticích 18. 6. 2012 (11. místo). 
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10. Činnost dramatického souboru 
Dramatická výchova 

    Dramatická výchova byla realizována  jako nepovinný předmět. Žáci pracovali ve dvou 

skupinách. Setkávaly se ve čtvrtek a v pondělí. Všichni dohromady vytváří divadelní soubor 

Dramaťák.                                                                                        

Rozsvěcování stromku                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vítání občánků                                                                                                                                         

Den učitelů (město, škola)                                                                                                                                 

Vítání prvňáčků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Setkání s Dramaťákem   

      

 Dvě pohádková představení 

Zahrada pana Trnky a Královna Koloběžka pana Wericha.   

Recitační pásmo Michala Černíka Neplašte nám švestky. 

Hostem našeho Setkání byl vítěz Pedagogické poemy 2011, náš bývalý Dramaťák Jan Pichler. 

                                                 

 

                                                                                    Vedoucí Dramaťáku Iva Karasová  

 

11. Hodnocení časopisu KOŠ 2011-2012 
 

Ve školním roce 2011/2012 vyšla dvě čísla – v prosinci a v červnu. Do obou čísel 

přispívali  pedagogičtí pracovníci i žáci. Obě čísla byla doplněna fotografiemi a literární 

tvorbou žáků. 

 

Hlavní články prosincového čísla: 

o Školní poradenské pracoviště 

o Projekt EU Peníze školám 

o Rada rodičů 

o Přijímání žáků do středních škol 

o Infotruck 

o Vzdělání a řemeslo 

o Schůzka rodičů vycházejících žáků 

o Exkurze SPŠ Strakonice, Den v SOU Blatná 

o Zebra se za tebe nerozhlédne 

o Otevření dopravního hřiště 

o Protidrogová prevence 

o Projekt Nebojte se střední školy 

o Školní mléko a Ovoce do škol 

o Derniéra, loučení a jedeme dál 

o Kroužek lyžování – Skiraple 

o Snowboarding 

o Závody v plavání 

o Školní družina na koloběžkách 
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o Český pohár žactva v běhu na lyžích 

 

Červnové číslo obsahovalo zejména:  

o ZŠ TGM Vimperk – partner Evropského centra jazykových zkoušek 

o Projekt Rovnováha 

o Projekt Škola nanečisto 

o Jazykové dvoudenní 

o Okresní kolo lehkoatletické olympiády prvního stupně 

o Soutěž hlídek mladých zdravotníků a záchranářů 

o Krajské kolo hlídek mladých záchranářů 

o Ekologická výchova (Bavorský les, Boubín, Ledovcové jezero Laka) 

o Soutěž v anglickém jazyce, Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěž 

v německém jazyce 

o Pěvěcká soutěž 

o 8. třídy – Svět práce 

o Exkurze IPS ÚP Prachatice, Girl´s Day 

o Vycházející žáci 

o Deváté třídy 

o Sázení stromu – vzpomínka na deváté třídy 

o Prvňáci a deváťáci 

o Život ve školní družině 

o Sport na TéGéEm – jaro 12, Hokejbal, ZŠ TGM na Mc Donald´s cupu 2012 

o Skiraple – kroužek lyžování 

o Testování žáků pátých a devátých tříd 

o Den Země 

                      zpracovala Mgr. Věra Ettlerová 

 

 

 

 

 

 

12. Sportovní aktivity 

 
Plavecký výcvik 
 

  Ve školním roce 2011/2012 absolvovaly třetí a čtvrté třídy základní plavecký 

výcvik v plaveckém bazénu ve Volarech. Každý ročník absolvoval 6 lekcí po 

120 minutách. Děti se pod vedením instruktorů zdokonalovaly v základních 

plaveckých stylech.  

                                                                Mgr. Dagmar Daňková 
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Lyžařský kurz 7. tříd 

 
Výroční zpráva – lyžařský kurz 

Pro žáky 7. tříd se konal ve dnech 27. 2. 2012 v rekreačním zařízení na Nových Hutích. 

Vedoucím kurzu byl J. Bejček, instruktory J. Toušl a J. Sova. Zúčastnilo se celkem 26 dětí, ze 

7. A 17 žáků, ze 7. B 9 žáků. 

Kurz proběhl za dobrých sněhových podmínek, krásného počasí a nezaznamenali jsme žádný 

úraz ani onemocnění žáků. Příznivé byly i náklady dětí na celý kurz, které bez jízdného na 

vlecích činily 1257,- Kč na jednoho účastníka. 

 
                                                                   Mgr. Jiří Toušl 

 

 

 

 

 

13. Třídní schůzky  

 
     Během školního roku 2011/2012 proběhly 2x třídní schůzky a 2x dny otevřených dveří. 

     Třídní schůzky žáků 1. tříd se konaly již v září – proběhla informativní třídní schůzka, kde 

byli rodiče seznámeni s chodem školy a byly jim předány základní informace o potřebách 

prvňáčků, o školním režimu, školní družině, kroužcích… Účast na těchto schůzkách byla   

93 %. 

22.listopadu proběhly schůzky pro rodiče vycházejících žáků, kde paní výchovná poradkyně 

pozvala zástupce středních škol a učilišť a ti rodičům předali základní informace o studiu na 

těchto školách, zároveň se konaly třídní schůzky  ostatních tříd.  Rodiče byli seznámeni se 

školním řádem, s organizací školního roku, dále třídní učitelé informovali o školské radě a o 

radě rodičů – o schváleném příspěvku 100,- na dítě. Dále byli všichni pozváni na adventní 

neděli, seznámeni s prací školního psychologa a s třídnickými záležitostmi. Účast rodičů na 

této schůzce byla na 1. Stupni 58 %, na 2. Stupni 53%. 

     Na konci l. pololetí se konal den otevřených dveří, kdy rodiče hovořili o prospěchu a 

chování s jednotlivými pedagogy školy. 

     24.8. 4. 2012 proběhla 2. třídní schůzka. Zde rodiče získali informace o školních akcích 

ke konci školního roku, školních výletech, soutěžích, školní slavnosti, dále rodiče získali 

informace čerpání příspěvků z rady rodičů, informace o jazykových zkouškách, o testování 

žáků 5. a 9. tříd a prospěchu a chování svého dítěte. Účast na těchto schůzkách byla na l. 

stupni    58 %, na 2. stupni 62 %. 

      

                                                                                Mgr. Dana Toušlová 
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14. Rada rodičů a ples školy 
      

     Radu rodičů tvoří zástupci rodičů jednotlivých tříd – Předsedkyní RR je paní Blanka 

Jančová, pokladníkem RR je paní Milena Jandová. RR se schází zhruba 1 x za dva měsíce, na 

těchto schůzkách jsou zástupci rodičů seznamováni s aktivitami školy, s akcemi, na kterých se 

členové rady sami podílejí – tj. organice školních slavností. Příspěvek na RR činí na žáka 

100,-, v roce 2011/12 bylo vybráno na příspěvcích 29 650,-.  Hlavní náplní činnosti RR je 

organizační zajištění plesu školy a shánění tomboly na tento ples. Letošní ples dechovky a 

mažoretek se konal 14. dubna 2012 v sále kulturního domu Cihelna.  O hudbu a dobrou 

atmosféru celého plesu se tentokrát postarala hudební skupina De Facto. V průběhu večera 

vystupovaly mažoretky, velkým zpestřením je půlnoční překvapení, se kterým vystupují jak 

mažoretky, tak členové dechovky. Ples dechovky a mažoretek patří k velmi oblíbeným a 

hojně navštěvovaným společenským akcím ve Vimperku, a tak tomu bylo i v letošním roce. 

 

15. Rada žáků 
 

Rada žáků zahájila svou činnost v říjnu 2011, během září proběhly doplňující volby v 5. 

ročníku. Na úvodním setkání členů byla zvolena předsedkyně rady Pavlína Hovorková ze 

třídy IX. A, místopředseda rady Tereza Vostradovská, nástěnkáři  Faflová, Feriová ze třídy   

9. B, zapisovatelé Matoušková 8. B, E. Chalupová 9. A. 

Další členové rady: Košková, Neužilová, T. Matoušková, Kubíčková, Čáchová, Piklová, 

Mikešová, 

Jednotlivé schůzky svolávali a řídili sami žáci, termíny schůzek byly uveřejňovány na 

nástěnce.  

Na první schůzce byl také stanoven plán činnosti rady žáků: 

Kontrola pořádku v šatnách a ve třídách 

 Charitativní akce 

 Rozsvícení vánočního stromu – 2. adventní neděle 

 Mikulášská nadílka – 9. třídy 

 Patronát 9. ročníku nad 1. ročníkem 

 Školní slavnost 

 Jídelníčky do tříd 

 Kontrola pořádku ve třídách a šatnách 

Charitativní akce proběhla velmi dobře, vybraná částka byla odeslána. Mnozí členové rady 

iniciovali vystoupení tříd na školní slavnosti při rozsvícení vánočního stromu. Kvalitně 

probíhal i patronát žáků 9. ročníku nad prvňáčky, velký podíl na tom měli vyučující v těchto 

třídách a zástupkyně ředitelky D. Toušlová. O Mikulášskou nadílku pro žáky v budově školy 

v parku je tradičně velký zájem, žáci 9. tříd byli rozděleni do dvou skupin a navštívili 8 tříd. 

Žáci 8. ročníku se účastnili pasování budoucích prvňáčků a děti v jejich doprovodu byly 

představeny publiku v MěKS. Na školní slavnost k závěru roku si mnoho tříd připravilo své 

vystoupení, takže letošní program byl velmi bohatý. Do tříd byly pravidelně dodávány 

jídelníčky, proběhlo i několik kontrol pořádku ve třídách a v šatnách. Dá se říci, že díky této 

činnosti rady se částečně zlepšil pořádek . 

 

Účast tříd na schůzkách rady žáků (počet schůzek – 7) 

5. A – 2 x          6. A – 4 x        7. A – 4 x          8. A – 7 x      9. A – 7 x 

5. B – 3 x          6. B – 4 x         7. B – 3 x          8. B – 7 x      9. B – 5 x 
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  16.  Školní mléko a Ovoce do škol 

 
     I v letošním školním roce se zapojila naše škola I. stupeň / 1. – 4. roč. / k pravidelnému 

odebírání mléčných výrobků od firmy Laktea. Během roku jsme střídali ochucené a 

neochucené mléko, dva druhy jogurtů, dva druhy smetanových krémů a nově ovocné 

jogurtové mléko. Cena výrobků je dotovaná státem 

mléko neochucené…………….. 4, 00Kč 

mléko ochucené    …………….. 5, 00Kč 

jogurt                     …………….. 4, 00 Kč 

smetanový krém    …………….. 5, 00Kč 

jogurtový nápoj ovocný ………..7, 00Kč 

    

   Opět také probíhal projekt Ovoce do škol. Jde o projekt EU a ČR. Poskytuje všem dětem 

prvého stupně zdarma produkty  – ovoce, ovocné šťávy. Projekt zajišťuje též firma Laktea a 

dodává produkty do naší školy asi dvakrát do měsíce. 

 

                                                                                                      Mgr. Jitka Ondřejová 

 

17. Odhalení pamětní desky  

 
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 

PhDr. Jiřího Slavíčka 
novináře a redaktora rádia Svobodná Evropa v Paříži, 

spolupracovníka Pavla Tigrida v redakci Svědectví 

 

 

     Dne 28. února 2012 ve 14 : 00 hodin proběhlo v Základní škole T. G. Masaryka odhalení 

pamětní desky Jiřího Slavíčka, bývalého studenta jedenáctileté stření školy. Akce proběhla na 

popud místní rodačky PhDr. Jany Tláskalové, jež s panem Slavíčkem studovala ve Vimperku 

střední školu a byla jeho přítelkyní a kamarádkou. Paní Tláskalová také financovala pořízení 

pamětní desky a celou akci organizovala. 

     Po odhalení pamětní desky proběhla v hotelu Zlatá hvězda beseda s protagonisty pořadu 

Krásný ztráty pro studenty Gymnázia Vimperk i pro veřejnost. 

 

Jiří Slavíček  

 
 Narodil 11. září 1943 a zemřel 4. března 2011 v Praze. 

 Jedenáctiletou střední školu musel studovat ve Vimperku, neboť středoškolské  vzdělávání 

mu v jeho tehdejším bydlišti nebylo umožněné. 

 Po studiích na Filozofické fakultě UK se stal novinářem. 

 Po okupaci  Československa vojsky Varšavské smlouvy dne  21. 8. 1968 musel opustit 

vlast.   

 Rozhodl se emigrovat do Paříže, kde pracoval ve zpravodajství  českého vysílání Rádia 

Svobodná Evropa. 

 Začal používat ve vysílání rozhlasu pseudonym Adolf Bašta. 

 V roce 2009 mu vyšla v Nakladatelství Lidové noviny kniha Bašta mezi  žabožrouty. 

 Pamětní deska Jiřímu Slavíčkovi  byla odhalena v budově ZŠ TGM dne 28. února 2012. 
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18. Školní slavnosti 
 

Rozsvícení vánočního stromu 

 
Již od roku 1987 pořádá ZŠ TGM Vimperk kulturní program, jímž vítá příchod nejkrásnějších 

svátků v roce. V posledních letech je to tradičně rozsvícení vánočního stromu u hlavní budovy 

školy. 

     Letošní rozsvícení se konalo na druhou adventní neděli dne 4. prosince 2011. Na příjemné 

atmosféře, kterou spolu vytvořili účinkující i diváci, neubralo ani uplakané počasí. Garanty 

akce byly paní učitelky Iva Karasová a Dagmar Daňková a zhostily se svého úkolu na 

výbornou. Za pomoci dalších vyučujících sestavily pestrý program, v němž se představily 

jednotlivé třídy i zájmové skupiny školy. Průvodci programu byli členové školního 

Dramaťáku pod vedením Ivy Karasové, jimž patřilo i zahájení programu. 

      Vzhledem k tomu, že rozsvícení se konalo v předvečer Mikulášovy nadílky, objevovali se 

v programu často právě čerti. Rej čertů připravila se svou třídou paní učitelka Ondřejová a 

Schneiderová, na návštěvě v pekle byla i školní družina, Peklíčkem se představili dramaťáci, 

čertovský taneček jsme viděli v podání 1. A paní učitelky Mondlové. Co je toho příčinou byl 

název vystoupení druháků pod vedením vyučujících J. Frčkové a D. Kubíčkové, jako čertice 

1. kategorie se představily nejstarší mažoretky souboru Klapeto. 

     Během měsíce listopadu vyhlásila třída VII. B společně s radou žáků soutěž  Miss a 

Missman z řad žáků 9. tříd a tato anketa byla v programu vyhodnocena, představeni byli 3 

žáci a 3 žákyně s nejvyšším počtem hlasů. Představeni a odměněni byli také nejúspěšnější 

žáci soutěže vyhlášené NP Šumava s přírodovědnou tematikou. 

     Další program už se nesl v ryze vánoční tématice. Příběh tříkrálový připravila paní 

zástupkyně Toušlová se VII. A, navázaly vánoční koledy žáků 5. ročníku a s posledním 

vánočním pozdravem v podobě koled a vánočního cukroví přišly 9. třídy pod vedením           

A. Rückerové. 

     Finále programu patřilo všem účinkujícím. Zazpívali dvě vánoční písně a vypustili balónky 

s vánočním přáním Ježíškovi. A to už se nad budovou školy blýskala světla slavnostního 

ohňostroje a osvětlovala zataženou oblohu nad Vimperkem. 

 

Dagmar Rückerová 

  

 

Školní slavnost 2012  

Ohlédnutí za Školní slavností 2012 

22. ročník Školní slavnosti proběhl na hřišti ZŠ TGM Vimperk 27. června 2012. Akce 

zaznamenala rekordní účast, jistě k tomu přispěl fakt, že bylo příjemné počasí a také velké 

množství vystupujících žáků.  

Ve 14. 30 vyšel průvod v čele s mažoretkami a absolventy školy z malého náměstí směrem na 

hřiště ke škole. Přesně v 15.00 zahájila tradiční akci ředitelka školy Mgr. Dagmar Rückerová. 

Moderátory slavnosti byli žáci 9. A a 9. B – Pavlína Hovorková, Karolína Zacpalová, Martina 

Žižková, Lenka Dostálová, Michael Svoboda, Milan Vondrášek, Jan Hanzal a Jan Janda. 

Střídali se v uvádění celkem 32 čísel. 
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Jako první zástupkyně školy Mgr. Dana Toušlová vyhlásila premianty 9. tříd. Dekorovat 

spolu s ní šel na podium nejlepší žáky naší školy také pan starosta Ing. Bohumil Petrášek a 

paní místostarostka Ing. Jaroslava Martanová. Oba dva představitelé města setrvali při 

vyhlašování všech premiantů naší školy do konce slavnosti. 

Po premiantech přišlo na řadu první taneční vystoupení. Spolu se svými žáky ze třídy 6. B ho 

nacvičila Mgr. Vladislava Lehečková. Tanec se nesl v duchu břišních tanců a atmosféru 

dokreslila i píseň zvolená pro tuto příležitost – Láska v housce od Xindla X. Na břišní tance 

navázal tanec děvčat z 5. A na skladbu Růžový panter. Pohyb byl základem i vystoupení třídy 

7. A, vše s nimi nacvičila Mgr. Naďa Štěpánková. 

Se svým pěveckým vystoupením přispěla k báječné atmosféře slavnosti i školní družina. Děti 

pod vedením Lenky Malíkové a Bronislavy Desatové zazpívaly a zarecitovaly v bloku 

příhodně nazvaném Prázdniny. 

Hlavně, že jsme na vzduchu – byl název vystoupení žáků 3. tříd. Sportovně – pohybové 

představení žáků vymyslely třídní učitelky – Mgr. Iva Karasová a Mgr. Dagmar Daňková. 

Třetáčky vystřídali osmáci. I oni tančili. Třída si připravila choreografii na píseň Foster The 

People – Houdini. Třídní učitelka Mgr. Helena Jíňová nejen tanec s dětmi pilovala, ale 

zapojila se i do tance. 

Tančilo se i nadále. 3. A své vystoupení nazvala Roboti ( nacvičila Mgr. Jitka Ondřejová), 7. 

B předvedla choreografii na píseň Boys, boys, boys ( sestavila Mgr. Alžběta Rückerová). 

Divákům se jistě líbil i tanec 6. A( nacvičili Mgr. Karel Hrůša a Mgr. Zuzana Vaňková). 

Iva Karasová, vedoucí dramatického kroužku při naší škole, nastudovala pro letošní sezónu se 

svými svěřenci hru s názvem Neplašte nám švestky. Dramaťák vystoupil přesně v polovině 

letošního programu. 

V rytmu country se nesl tanec 5.A , na jehož nácvik namotivovala svou třídu Mgr. Margit 

Řeřichová. Na známou melodii z filmu pro děti Ať žijí duchové zatančili naši nejmladší žáci – 

třída 1. A. Jejich vystoupení dostalo název Skřítkové a prvňáčci ho trénovali pod vedením 

Mgr. Martiny Mondlové. 

Ještě jednou patřilo letní odpoledne třídě 5. A. Tentokrát se však zpívalo, a to anglicky. Píseň 

Don´t worry, be happy se dětem a Mgr. Elišce Kankrlíkové líbila tolik, že ji s usmívajícími a 

mračícími smajlíky v rukách předvedli na této školní akci. 

Před předáním štafety 9.B třídě 8.B se představili také osmáci se svým tanečním 

vystoupením.Následovalo vystoupení gymnastek naší školy a také Třináctihop třídy 4.B, který 

sestavil Mgr. Václav Jakš. 

Závěr slavnosti patřil tradičně žákům 9. tříd, kteří se se ZŠ TGM Vimperk loučí. Program 9. 

A nesl název Elita odchází . Směs tanců, kdy se nejprve představili chlapci na píseň Tepláky, 

poté děvčata na hit Ai se eu ti pego od Michela Tela a na konec všichni zatančili na známou 

píseň z filmu Flashdance, sestavila se svou třídou Mgr. Alžběta Rückerová. 

S 9.B jejich rozloučení s povinnou školní docházkou připravila Mgr. Helena Jíňová. Chlapci a 

děvčata společně zatančili v černobílém oblečení. 
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Po tancích rozdaly třídní učitelky Mgr. Alžběta Rückerová a Mgr. Bohumila Sellnerová svým 

žákům butony, jimiž je dekorovaly na Absolventy školy. Deváťáci se ještě rozloučili se svými 

učitelkami, s ředitelkou školy a na úplný závěr společně s osmáky překvapili diváky 

připravenou choreografií na píseň Jsme parta správná z Pomády. 

Touto veselou tečkou byl zakončen 22. ročník Školní slavnosti ZŠ TGM Vimperk. 

Na tomto odkaze můžete vidět sestřih ze školní slavnosti - http://www.stredni-

skola.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=139 

 

19)Pietní akt 
 

Na Základní škole T. G. Masaryka Vimperk proběhl na první den vyhlášeného státního 

smutku 21. 12. 2011 vzpomínkový akt na počest Václava Havla, prezidenta a dramatika. 

V krátkém proslovu byly připomenuty důležité mezníky Havlova života a jeho zásadní role 

při prosazování principů demokracie v naší zemi. Památka Václava Havla byla uctěna 

přítomnými minutou ticha. Vzpomínkového aktu se zúčastnili zaměstnanci školy a hosté, 

mezi nimiž nechyběla Ing. Jaroslava Martanová, místostarosta města Vimperk. 

Osobnost Václava Havla  byla připomenuta také žákům školy ve vyučovacích hodinách 

      

20) Charitativní akce 
 

OS PÍŠŤALKA 

 

      ZŠ TGM se v letošním roce opět připojila k veřejné sbírce k získání peněžitých příspěvků 

na pomoc dětem i dospělým s handicapem fyzickým i duševním. Sbírka byla prováděna 

prodejem předmětů, v jejichž ceně byl zahrnut příspěvek na pomoc, vyhlášena byla od 1. 9. 

2011 do 26. 7. 2012. 

     Akce proběhla na 2. a částečně na 1. stupni naší školy pod záštitou rady žáků. Členové 

rady pod vedením předsedkyně Pavlíny Hovorkové nabízeli k prodeji záložky do knih, tužky 

s gumami nebo kolíky s ozdobou za jednotnou cenu 25,- Kč. Z 220 zaslaných předmětů bylo 

prodáno 153, na účet OS Píšťalka bylo zasláno 3 625,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stredni-skola.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=139
http://www.stredni-skola.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=139


 71 

21) Anketa pocitu bezpečí ve Vimperku 
 

Základní škola T. G. Masaryka Vimperk 

 

Dne 9. ledna 2011 byla požádána ředitelka školy místostarostou Ing. Jaroslavou Martanovou 

o zjištění pocitu bezpečí u žáků školy ve městě Vimperk. 

Ředitelka školy zpracovala anketní otázky, které byly zadány 6 třídám 2. stupně ZŠ TGM 

Vimperk. Tyto anketní otázky byly zaměřeny na místa, kde nejčastěji dochází k incidentům, 

slovnímu či fyzickému napadení občanů nepřizpůsobivými obyvateli města. 

Výsledky ankety budou poskytnuty Městské policii Vimperk. 

 

Počet respondentů: 108 

Počet anketních otázek: 15 

Datum zadání: 12. 1. 2012, 13. 1. 2012  

 

Příprava a zpracování ankety: Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk 

Zadání: vyučující ZŠ TGM Vimperk ve vyučovacích hodinách - Dana Toušlová, Vladislava 

Lehečková, Alžběta Rückerová, Dagmar Rückerová 

 

Cíl ankety 

 

 Podpora vzniku plánu prevence kriminality 

 Podpora činnosti Městské policie Vimperk 

 Zájem o samotné zjištění 

 Spolupráce se zřizovatelem 

 Monitoring nejméně bezpečných míst ve městě 

 

Z odpovědí na anketní otázky vyplývá následující pořadí pocitu bezpečí na vybraných 

místech ve Vimperku: 

 

Pocit bezpečí 
1) PENNY, LIDL, TESCO 

2) Zimní stadion 

3) Sportovní areál Vodník 

4) Ulice směrem k nemocnici, autobusové nádraží 

5) Fotbalové hřiště, KD Cihelna, cesta kolem Volyňky 

6) Náměstí a přístupové ulice 

7) Vlakové nádraží 

8) Městský park – hřiště 

9) Podchod na sídliště 

10) Okolí kolem hotelu Vltava 

11) Městský park – fontána 

 

Pocit nebezpečí 
1. Městský park – fontána 

2. Okolí hotelu Vltava 

3. Městský park – hřiště 

4. Podchod na sídlišti 

5. Cesta kolem Volyňky 
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6. Autobusové nádraží 

7. Náměstí a přístupové ulice 

8. PENNY, LIDL 

9. KD Cihelna 

10. Vlakové nádraží 

11. Ulice směrem k nemocnici, TESCO a okolí, fotbalové hřiště a okolí 

12. Zimní stadion 

13. Sportovní areál Vodník 

 

Nejméně bezpečně se žáci školy cítí v městském parku, konkrétně v místě, kde stojí fontána. 

Z hlediska času, kdy se necítí bezpečně, uváděli nejčastěji: 

Odpoledne, víkend odpoledne, v čase 13:3O – 15:OO hodin, večer, po většinu dne 

V případě okolí hotelu Vltava byly nejčastější odpovědi: po celý den 

V případě městského parku – hřiště – žáci odpovídali: večer, odpoledne, pořád po 14. 

hodině, o vikendu celý den 

U místa podchod na sídliště uváděli žáci: po setmění 

V případě cesty kolem Volyňky žáci uváděli: po vyučování (po 14. hodině), večer, celý den, 

odpoledne 

 

V anketě měli žáci možnost napsat další místa, kde se žáci necítí bezpečně: 
Pivovarská ulice u obchodu s obuví 

ZŠ Smetanova 

Náměstí U Jelena 

Ulice Krátká – schody 

Cesta k zámku nad budovou OAG 

Pasovská ulice – bylo nejčastěji uváděno 

Benzinka 

Ulice K. Weise 

Pasovská ulice 

Na hřbitově 

Nerudova ulice 

U Lázní 
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 Podklady pro výroční zprávu připravili: 

 
Mgr. Dagmar Rückerová 

Mgr. Dana Toušlová 

Mgr. Věra Ettlerová 

Mgr. Jana Hudečková 

Mgr. Vladislava Lehečková  

Mgr. Iva Karasová 

Mgr. Dagmar Daňková 

Mgr. Olga Lavičková 

Mgr. Alžběta Rückerová 

Mgr. Jiří Toušl 

Mgr. Josef Bejček 

Mgr. Martina Mondlová 

Mgr. Jitka Ondřejová 

Mgr. Dana Kubíčková 

Lenka Malíková 

Mgr. Bohumila Sellnerová 

Drahomíra Staňková 

 

 

 

Zápis a grafická úprava : Mgr. Dana Toušlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vimperku dne 30. 9. 2012 

 

 

 

………………………………………….             ………………………………………… 

předseda Školské rady Ing. Michal Janče              ředitelka školy Mgr. Dagmar Rückerová 
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            Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice 

 

Příspěvková organizace 

 

IČO : 47 259 132                                   DIČ: CZ47259132 

 

Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 

Plátci DPH  od 1. 2. 2010 

Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice 

Výpis z obchodního rejstříku,vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích  

oddíl Pr. vložka 485 

Živnostenský list na předmět podnikání – hostinská činnost (pí Hodoušková) 

                                                                -  prodej (pí Procházková) 

 

 

 

 

 

                       

            Zpráva  o hospodaření   školy 

  

                          za  r.  2011 
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Dotace za rok 2011 : 

                  
                       státní                       

                                 stát UZO 33353                               13 797 000,- Kč        

                                 stát UZO 33015                                      96 000,- Kč                      

                                stát  UZO 33027                                    480 000,- Kč   

                                stát  UZO 33017                                      36 000,- Kč  

                                stát UZO  33036                                      57 320,- Kč 

                                stát a EF   33123                                    774 213,- Kč 

                          ------------------------------------------------------------------------ 

                                Celkem stát dotace                          15 607 000,- Kč 

 

                              

                             Město USC                                3 190 000,- Kč 

                                         Z toho: 

                                         příspěvek Město sport. třídy            10 000,- Kč                             
                                               ------------------------------------------------------------------------ 

                                        Celkem dotace Město – USC     3 190 000,- Kč  

                                       

  Celkem  dotace (transfery)...............18 430 533,- Kč               

 

 

 

USC – územně správní celek 

UZO – účelový znak 

 

 

Celkem příspěvek od zřizovatele (Město Vimperk) :  3 190 000,- Kč    

 

ZŠ TGM  l.máje 268 Vimperk obdržela 

     z rozpočtu zřizovatele částku:  3 180 000,-  Kč – provoz neinvest. příspěvek 

                                                           10 000,- Kč – příspěvek na sportovce  

                                                                                                                                                                                                                                                

Na rok 2011 jsme požadovali dotaci od zřizovatele ve výši ………… Kč, částka byla snížena  

na 3 190 000 Kč, tato dotace se sníží ještě o odpisy budov ve výši 101 020 Kč, které se ročně vrací 

zřizovateli v částce 101 020,- Kč (měsíc listopad 2011).  

. 

Vyúčtování  dotace – pro sportovce  10 000,- Kč  

                      Vosky sportovcům na lyže ………………. 5. 000,- Kč  DL 1927 30.12.2011 

                      Vosky sportovcům snowboard …………..  5.080,-  Kč DL 1928 30.12. 2011 

                     --------------------------------------------------------------------- 

                      Celkem ...............................................        10 000,- Kč (80,- z nákladů ost.) 
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Dotace ze státního rozpočtu :   13 797 000,-  Kč     (UZO 33353) 
                  z toho platy pedagog.            8 060  000,-  Kč                                       

                                     nepedagog.          1 880 000,-  Kč .......celkem  9 940 000,-     (+140) 

                  OON          pedagog.                   87 000,- Kč 

                                     nepedag.                     2 000,- Kč ........celkem       89 000,- 

                  Odvody      pedag.                  2 740 400,- Kč 

                                     nepedag.                  639 200,- Kč 

                                     OON                         30 260,- Kč ........celkem  3 410 000,-    (-400) 

                                     FKSP                         80 600,- Kč 

                                                                        18 800,- Kč........celkem        99 000,- 

                                     ONIV                     259 000,- Kč   

                     (z toho nemoc ...............           58 000,- Kč 

     

      

                          

         Hustota a specifika – UZO 33015………………………96 000,- Kč 

                 Z toho platy ………………………………………….71 000,- 

                 Odvody ……................………………………………24 000,- 

                 FKSP ………………………………………………….1 000,- 

  

 

 

      Posílení platové úrovně pedagog. pracovníků s vysokoškol. vzděláním –  

                                                         UZO 33027 ......................... 480 000,- 

 

                Z toho platy .................................................................. 356 000,- 

                           odvody ..............................................................  121 040,- 

                           FKSP      ...........................................................      2 960,- 

 

 

 

       Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol – UZO 33036 

                                                                               ........................  57 320,- 

                           platy .....................................................................42 459,- 

                           odvody .................................................................14 436,- 

                           FKSP ...................................................................     425,- 

 

 

    Školní vybavení pro žáky l. tříd – UZO 33 017 …………….36 000,- Kč  
    /pera, pracovní sešity, čtvrtky../ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Celkem dotace od státu  ............................................ 14 466 320,- Kč         

 

 

                                  
Grant z EU Investice do rozvoje vzdělávání (šablony) UZO 33123 .......1 167 876,60 

z toho v roce 2011 čerpáno   774 213,- Kč a zbývající část převedena na rezervní fond 
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Celková výše dotací a neinvestičního příspěvku za rok 2011 .....8 430 533,- 

Kč. 

(dotace od zřizovatele a státní dotace + granty, EU) 

 

 

 

Státní prostředky -  Rozpočet a úprava rozpočtu 

 
Rozpočet přímých výdajů na rok 2011       …………   10. 3. 2011 

 

(OON – rámcově uvedený účel využití – náboženství, dohody na lyž. kurz, asistence l.- 3. tř., 

suplování za nepřítomnost vyučujících TV) 

 

Limit zaměstnanců                                               38,7 

NIV celkem                                                          13 565 000 

         platy                                                               9 874 000 

         z toho pedagog.                                             8 059 000 

                    nepedagog.                                         1 815 000 

         ostatní osobní náklady  OON                             -- 

         odvody                                                            3 357 000 

         FKSP                                                                   99 000   

         ONIV                                                                 235 000  

Rozpočet přímých výdajů na rok 2011 – stát ............... 13 565 000,- Kč 

 

 

OON – žádost o převod  od 23. 3. 2011 na samostatném listě ve výši 21 998,- Kč z platů  

na dohody – OON. 

 

 

 

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2011 ........... k 30.3. 2011 

 

Limit zaměstnanců                                                38.7 

NIV celkem                                                          13 565 000 
         platy                                                               9 794 000 

          z toho pedag.                                                7 979 000 

                     nepedagog.                                        1 815 000 

         ostatní osobní náklady                                       80 000 

         odvody                                                           3 357 000 

         FKSP                                                                  99 000   

         ONIV                                                                 235 000  

 

 

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2011       ……k 15. 4. 2011 

 

Limit zaměstnanců                                                 38,7 

NIV celkem                                                         13 641 000 
         platy                                                               9 850 000 
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          z toho pedagog.                                             8 023 000 

                     nepedagog.                                         1 827 000 

         ostatní osobní náklady  pedag                             80 000 

         odvody                                                            3 376 000 

         FKSP                                                                   99 000   

         ONIV                                                                 236 000  

 

 

 

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2011       ……k 15.6. 2011 

 

Limit zaměstnanců                                                 38,7 

NIV celkem                                                         13 652 000 
         platy                                                               9 858 000 

              z toho pedag.                                             8 031 000 

                         nepedag.                                         1 827 000   

         ostatní osobní náklady                                        80 000 

         odvody                                                            3 379 000 

         FKSP                                                                   99 000   

         ONIV                                                                 236 000  

 

 

 

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2011       ……k 20.10. 2011 

 

Limit zaměstnanců                                                 38,7 

NIV celkem                                                         13 707 000 
         platy                                                               9 894 000 

         z toho pedag.                                                  8 067 000 

                    nepedag.                                              1 827 000 

         ostatní osobní náklady                                        80 000 

         odvody                                                            3 391 000 

         FKSP                                                                   99 000   

         ONIV                                                                 243 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2011       ……k 24.11. 2011 

 

Limit zaměstnanců                                                 38,7 

NIV celkem                                                         13 797 000 
         platy                                                               9 940 000 

                pedagog. z toho                                       8 060 000 

                nepedagogové                                         1 880 000   
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         ostatní osobní náklady – pedagog.                      87 000 

                                                 nepedagog.                    2 000 

         odvody                                                            3 410 000 

         FKSP                                                                   99 000   

         ONIV                                                                 259 000  

(zvýšení ONIV , z toho 58 000,- Kč náhrady za pracovní neschopnost) 

 

 

 

Poslední verze rozpočtu přímých výdajů na rok 2011       ……k 24.11. 2011 

 

 

Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2011 -  ONIV 
 

Schválený rozpočet ONIV                                                 235 000,- 

Poslední upravený rozpočet ONIV                                      259 000,- 

zvýšení rozpočtu ONIV o ............................................         24 000,- 

(bylo zvýšeno na nemocnost – náhrady nemoci) 

 

Skutečně čerpáno :   (od l.l. 2011 – 31. 12. 2011)                                                               

 

Určení                                                                                 Částka v Kč 

_________________________________________________________________________ 

Učebnice                                                                                  24 554,00 

Učební pomůcky                                                                        1 698,00 

Cestovné                                                                                   23 036,00             

Cestovné na vzdělávání                                                               7 225,00 

Služby, školení a vzdělávání                                                        6 012,00 

Ochranné pom. ZŠ                                                                        --- 

Ochranné pom. ve ŠJ                                                                   4 957,00 

Náhrada nemoci                                                                         86 259,00 

4,2 promile z HM  UZO 33353                                                  43 719,00 

režie za obědy                                                                             53 688,00 

režie za obědy – ŠJ                                                                       8 608,00  

plavecký výcvik                                                                          19 916,00  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                                                                                    279 672,00 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(rozpočet 259 000,- Kč a čerpáno 279 672,- Kč, rozdíl částek zbyl z odvodů na dohody a bylo 

to využito na nemocnost) 

 

V roce 2011 se již neuplatňovala  sleva na sociální odvody jako v roce 2009. 

 

 

Byla vyčerpána dotace ze státu (UZO 33353) .......13 797 000,- Kč 

Vráceno na Krajský úřad Č. Budějovice z dotace :  --- 

 

Odvody rozpočet  3 410 000,-    čerpáno ………  3 388 478,- 

FKSP    rozpočet       99 000,-    čerpáno ……….      99 400,- 

------------------------------------------------------------------------- 
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Rozpočet               3 509 000,-    čerpáno ……… 3  509 260,- ….. + 21 122,- rozdíl 

(rozdíl celkem + 20672,- Kč  je zůstatek z odvodů na dohody, který se použije na nemocnost) 

 

Byla vyčerpána dotace ze státu (UZO 33015) .......96 000,- Kč 

Vráceno na Krajský úřad Č. Budějovice z dotace :  --- 

 

Odvody rozpočet     24 000,-    čerpáno ………  24 140,- 

FKSP    rozpočet        1 000,-    čerpáno ……….     710,- 

------------------------------------------------------------------------- 

Rozpočet                  25 000,-    čerpáno ………   24 850,- ......  + 150,-  rozdíl 

(rozdíl + 150,- Kč  je  přiděleno do odvodů) 

 

Byla vyčerpána dotace ze státu (UZO 33027) ...................... 480 000,00 

Vráceno na Krajský úřad Č. Budějovice z dotace    --- 

 

Odvody rozpočet  121 040,-        čerpáno ............. 121 040,00 

FKSP rozpočet          2 960,-        čerpáno .......           3 560,00 

--------------------------------------------------------------------------- 

Rozpočet              124 000,.         čerpáno ......         124 600,00...... -600,- rozdíl    

 
Byla vyčerpána dotace ze státu (UZO 33036) ...................... 57 320,00 

Vráceno na Krajský úřad Č. Budějovice z dotace    --- 

 

Odvody rozpočet   14 436,-        čerpáno .............  14 436,00 

FKSP rozpočet            425,-        čerpáno .......            425,00 

--------------------------------------------------------------------------- 

Rozpočet               14 861,.         čerpáno ......          14 861,00...... 0,- rozdíl    

 

Dotace byla vyúčtována a zasláno na Krajský úřad Č. Budějovice a MŠMT Praha. 

 
Byla vyčerpána dotace ze státu a EU (UZO 33123) ...................... 77 097,00 

odvody  skutečně čerpáno   14 380,-  

FKSP 

 

Odvody rozpočet   ---        čerpáno .............  14 380,00 

FKSP rozpočet       ---       čerpáno .......              423,00 

--------------------------------------------------------------------------- 

Rozpočet               ---         čerpáno ......          14 803,00    

 
 

Plavání  faktury: DL 1587 III.A   2. 11..  ....................  4 420,- 

                           DL 1588 III.B    2. 11......................... 4 108,- 

                           DL 1666 IV.B    4 .11........................  5 616,- 

                           DL 1667 IV.A    4. 11. ......................  5 772,- 

                           ------------------------------------------------------- 

                           Náklady na plavec. výcvik........        19 916,- Kč 
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Nemocnost :   leden ............ 6 054,-                 září ............... 11 110,-                                 

                       únor ............ 11 682,-                 říjen .............   5 644,- 

                       březen ........  18 943,-                listopad ........   6 378,-  

                       duben ...........  9 153,-                prosinec ........  7 992,-  

                       květen ...........  ---                   -------------------------------- 

                       červen ........... 9 303,-            celkem nemoc... 86 259,- 

                       červenec .........---                   /placeno zaměstnavatelem prvních 21 dní/ 

                       srpen .............. --- 

 

 

Ochranné pomůcky – školní jídelna : 

obuv vedoucí šj   DL V32 pokladna březen   . ...483,- 

DL 1497 říjen pláště, kalhoty.......................    3 150,- 

DL 1736 3.11.  –„-                .......................    1 324,- 

__________________________________________ 

celkem   (bez DPH)  ..................................     4 957,- 

 

 

Ochranné pomůcky správní zaměstnanci – placeno 2270,- z provozu  školy 

 

DL 1867 .........obuv kotníčková – p. Bláha ...................  740,- 

Pokladna Dl 1940 ...montérky – p. Smola ...................    530,- 

                                 obuv a plášť – pí Tomanová .........  500,-  

                                                      - pí Smolová ............. 500,- 

 

Učební pomůcky:   

14.2. 2011 – míče park       ............................................................... 912,- 

Pokladna leden V14 ..chrániče.TV ................................................... 500,- 

                                  kniha Český jazyk do kabinetu ČJ................... 249,- 

Pokladna prosinec V52 Tv park – míč .............................................   37,- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem učební pom.  .................................................................    1 698,- 

 

 

 

 

 

Učebnice r. 2011 

DL 95 31.1. Fraus  ............................................... 2946,- 

DL 239 14.2. ABC Šádek .....................................      6,- 

/učebnice za l,- Kč/ 

DL 1169 16.8.  .Nj .............................................  3 854,-  

DL 1220 1.9.  .....................................................  1 575,- 

DL 1307 8.9. Project Happy ........................    ..11 243,- 

DL 1309 12.9. ABC .........................................    4 228,- 

DL 1332 22.9. Project .......................................      251,- 

DL 1335 14.9. Vlast. obr. nov. dějin .................     265,- 

DL 1549 24.10. ABC .........................................    186,- 

------------------------------------------------------------------ 

Celkem učebnice ..............................................24 554,- 
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Věcná režie                ZŠ                                    ŠJ 

 

leden                         5576                                  840 

únor                          4824                                   792 

březen                       4976                                   872 

duben                        4688                                   784 

květen                       5840                                   880 

červen                       5816                                   880 

červenec                       -                                         - 

Srpen                        1040                                   496 

září                            5880                                  840 

říjen                           5136                                  768 

listopad                     5488                                   840 

prosinec                    4424                                   616 

----------------------------------------------------------------- 

Celkem                  53 688                                8 608 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2011 

 

1) Čerpání prostředků na DVPP   (účet 512 031  1   a  518 040 1  a   518 030 1) 

   

cestovné na vzdělávání: (512 31 1    UZO 33353) 

Cestovné na vzdělávání (doloženo u cestovného měsíčně) ........................  7 225,-      

/většinou cestovní příkaz na školení Aj (Kubíčková, Rückerová A.) do Českých Budějovic  

a ostatní pedagogové níže uvedených na akreditovaných seminářích) 

 

vzdělávání pedagogové: (518 30 1 UZO 33353) 

 

Kubíčková, Rückerová A. dokončování dvouletého kurzu Aj 2. ročníku      

 

DL 1586 1.11.   Finanční gramotnost – Ettlerová ...............................................    550,- 

DL 476 – pokladna V16 – vzdělávací materiál POLITEIA ....................................540,- 

DL 249 14.2. 2011 – Poradce k volbě povolání – Ettlerová ............................    1 119,- 

DL  752 15.5. -                                   - „ - ...............................................................923,- 

DL  959 20.6.              - Poradce k volbě povolání – Ettlerová ..........................     923,- 

DL 1504 13.10.              Poradce k volbě povolání – Ettlerová ...........................   997,- 

DL 1871                         Poradce k volbě povolání – Ettlerová ..........................    960,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem  vzdělávání     …………………………………………………             6 012,-               

 

 

 

Rozpočet : 50,- Kč x 382 žáků = 19 100,- Kč 

Čerpáno:              ...............          13 237,- Kč (7225,- + 6012,-) 

 -------------------------------------------------------------------------------------     

rozdíl                            .........         5 863,-  nevyčerpáno (použito na nemocnost) 
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Celkem výdaje na DVPP v roce 2011 činily  .....................13 237,- Kč 

 

     Vzdělávání proběhlo v souladu s plánem rozvoje ped. pracovníků školy. 

     Vzdělávání proběhlo v rámci nabídky Pedagogického centra Č. Budějovice, Strakonice. 

     Všechna školení jsou akreditována.  

     Vzdělávací  časopisy jsou využívány ve vyučovacích hodinách. (Poradce ...) 

 

 

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti 

 

Průměrný přepočtený počet roční zaměstnanců : 40,96 osob 

 

Škola zaměstnává 3 osoby se zdravotním postižením. 

( p. Smola I. – XII., p. Procházka I.- XII., pí Hůdová I.-IV. a VIII.-XII.) 

 

dále odebíráme výrobky od: VIS Plzeň, ABC Šádek, CISS Č. Budějovice, SEVT Praha, 

Biogena Ševětín., BONO.........) 

 

Povinný podíl 4% .....................z 40,96 osob je 2 osoby 

 

Za rok 2011 neodvádíme na Finanční úřad žádnou částku. Máme splněno více osob. 

 

Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2011 
 

Státní prostředky  UZO 33353  
 

                Určení                                 Schválený                 Poslední upravený          Skutečnost k 31. 12. 2011 

                                                           rozpočet                    rozpočet 

_________________________________________________________________________________________                        

Platy zaměstnanců celkem                 9 874 000                      9 940 000                      9 940 000 

     v tom pedagogové                         8 059 000                      8 060 000                      8 060 000 

               nepedagogové                      1 815 000                      1 880 000                      1 880 000                                                          

z toho:  

               školní družina                                                                                                     675 389      

               škol. jídelna                                                                                                        863 633      

                                                                                                                                 

Ostatní platby za prov. práce                --                                     87 000                            87 000 

                        nepedagogové               --                                        2 000                             2 000  

                                                                                                                                          

Zákonné odvody celkem                   3 357 000                       3 410 000                    3 379 600 

          -„-             dohody                                                                                                     8 878 ..... + 21 522 

 

 

 

Odvody do sociálního fondu                99 000                             99 000                        80 600 ...........  - 400 

                   nepedagog.                                                                                                   18 800  

           

 Přímé ONIV                                      235  000                         259  000                         279 672 ........  – 20 672 

 UZO 33 027                                                                                                                    (-600 ) 

UZO 33 015                                                                                                                     ( +150).........  - 450 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                        13 565 000                     13 797 000                 13 797 000 
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Mzdy r. 2011 – skutečnost 

 

Stát 

Pedagogové          8 060 000 

UZO 33027             356 000 

UZO 33036               42 459 

UZO 33015               71 000  

ESF 33123                42 294............8 571 753 

 

Nepedagogové    1 880 000 

 

 

OPP pedagogové ...    87 000 

         nepedagogové      2 000 .............89 000 

 

OPP 

ESF UZO 33123         20 000    

  

 

Prostředky Města - rozpočtováno 

 

Platy zaměstnanců                                                                                               233 734 

     z toho: správní zaměst. Staňková                                                                   218 298                                                                      

                ŠD úklid  III-VI.2011                                                                            15 436 

 

OPPP - dohody  Město /z provozu/                                                                       20 735                               

              z toho: správní zaměstnanci – brigádníci                                                20 735                         

 

Škola - pedagog. zaměstnanci - kroužky                                                            

                              z toho:   ZŠ                                                                             38 064                                                            

                                            ŠD                                                                                --- 

 

 

Prostředky ostatní – VHČ /hospodářská činnost 

 

Mzdy škola – hospodářská činnost 

Škola – školní jídelna platy zaměstnanců      ....................................                215 627 

  

OPP – doplňková /hospodářská/ činnost 

Škola – pokladní a správce TV  ...............................................................           39 000     

             školní jídelna dohody .................................................................             1 440 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Celková částka mezd vyplacených v roce 2011 ........................................ 11 109 353 

/stát + město + škola + uzo + EU/ 
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Vypořádání dotace UZO 33036 „Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního 

modelu škol“ 

 

 

 celkem NIV ..........57 320,- Kč             

            platy ........  42 459,-  

            odvody ..... 14 436,- 

            FKSP ........     425,- 

 

čerpáno                    10/2011                        11/2011                    12/2011 

platy                          11 325                          15 331                      15 803 

odvody                        3 850                            5 213                        5 373 

FKSP                             113                               154                           158 

 

 

Komentář: na naší škole pracovala školní psycholog paní PhDr. Alena Wagnerová 

na poloviční úvazek od měsíce října do prosince 2011. 

 

 

 

Dotace EU – peníze školám 

  

– Šablony UZO 33123 ...................................................... záloha 1 167 876,60 

 

ze státního rozpočtu .......................................... 175 181,49 

z EU                        .........................................   992 695,11 ..........1 167 876,60 

 

Čerpáno: 

DL 670 6.5. 2011 ..............poplatek z Města .........................................   100,- 

DL 671 5.5.         .............. Poradenství k projektu ......................... .... 80 873,- 

DL 929               ................TS Matematika hrou ................................   2 994,- 

DL 932  15.6.    ................ Knihy Dys l. stup........................................ 4 128,- 

DL 1168 16.8.    ............... Čítanka 9. ročník ......................................   6 121,- 

DL 1217           ................. Lino chemie a oprava stolu ......................  43 890,- 

DL 1312 8.9. ...................  Skříně do chemie .....................................     8 020,- 

DL 1313 5.9. ................... Lavice, židle, PC stoly do chemie................96 410,- 

DL 1385 30.9. učební pomůcky 3x CD přehrávače ..............................  5 670,- 

DL 1385 V54 knihy – Bylo nás 5 .......13 ks 

                                    Malý princ ...... 13 ks .........................................  4 706,- 

DL 1379 mzdy a odvody 35 % a zákonné pojistné 4.2 promile ........... 14 168,-      

/z toho: mzdy 10463,- odvody 3556,- zákonné 44,- a 1% FKSP 105,-/ 

DL 1404 10.10. ...........interaktivní tabule a přísluš. – park ..................91 650,- 

DL 1549 24.10. .......... počítače (neinvestice) .....................................297 708,-   

DL 1549 24,10. .......... čítanky 2N,3N,4N,5N ...................................   22 914,- 

DL 1576 30.10. mzdy .........................................................................   15 789,- 

/z toho: mzdy11695,- odvody 3977,- a 1% FKSP 117,-/ 

DL 1590 2.11. ...........  Staré pověsti české – do knihovny  ................... 4 905,- 

DL 1678  ................... Akademie moderního vzdělávání- p. Toušl .....      500,- 

DL 1679                      Soubory literatury (11) ......................................  7 420,- 

DL 1744       .............. Project 2 .............................................................. 1 561,- 
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DL 1868 21.12.  Dys pomůcky PPP park................................................ 3 068,- 

DL 1913 31.12. ..........Školení  -Učíme interaktivně – park ..................14 400,-  

mzdy listopad s odvody..........................................................................12 977,- 

z toho: mzdy9614,- odvody 3267,- a 1% FKSP 96,-/ 

dohody listopad ..................................................................................... 20 000,- 

mzdy prosinec s odvody........................................................................  14 207,- 

z toho: mzdy 10522,- odvody 3580,- a 1% FKSP105,-/  

4,2 promile za X.-XII.            ...............................................................        134,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vyčerpáno r. 2011 ..............................................................                   774 213,-- 

 

Zůstatek ve výši 393 663,60 Kč byl převeden do fondu odměn a čerpán bude v roce 2012. 

 

Originály faktur jsou vedeny v účetnictví r. 2011 v příslušném měsíci. 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2011 

 

V roce 2011 nám vznikl hospodářský výsledek – zisk po zdanění ve výši  805 597,88 Kč. 

Hlavní činnost ………….. zisk    631 405,22  Kč 

Doplňková činnost …….   zisk    174 192,66  Kč  

 

¨ˇZádost o přidělení kladného hospodářského výsledku ve výši  805 597,88 Kč do fondů.  

 

 

Návrh rozdělení –  355 597,88Kč přidělit do fondu rezervního 

                               (úspora v elek. energii, vodě, plynu a  ostatních provozních nákladech) 

 

                              450 000,- Kč přidělit do fondu reprodukce majetku  

                                                na zakoupení pro školní jídelnu - Konvektomatu 
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Návrh rozpočtu na provoz školy od USC na rok 2011 

 
Příspěvková organizace:       Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. 

Prachatice 

 

Zpracovala:   Staňková 

 

 

Položka - název Původní rozpočet - 

žádost 

Upravený rozpočet  

k 8.3. 2011 

Spotřeba materiálu:                        415 000              343 000 

- technický                           50 000                 50 000  

- kancelářský                           50 000                 50 000 

- čistící                           50 000                 50 000 

- časopisy, noviny                           10 000                 10 000   

- DDHM                         220 000               150 000   

- ostatní (neurčený)  

- pohonné hmoty 

                          32 000 

                            3 000  

                 30 000 

                  3 000 

Spotřeba energií                     1 915 000                   1 840 000 

- elektrická energie                                                  685 000                 635 000  

- teplo                     1 070 000                       1 040 000   

- voda                         170 000               165 000 

                           

Opravy a udržování. 

revize 

                       300 000               100 000 

Služby                        530 000              511 500 

- cestovné                            2 000                      2 000 

- poštovné                          21 000                20 000 

- reprefond                            5 000                     5 000 

- služby ost.                        502 000             484 500 

Mzdová nákl. Město                        265 000            281 000 

- hrubá mzda 

- odvody                                                                                                                            

                           

                          

            207 754 

             73 246   

Ostatní náklady                        301 000            315 500 

- odpisy majetku DM 

- odpisy nemovitostí 

                       150 000                            

                       101 020       

           164 500 

           101 000 

- poplatky, pojištění                          50 000              50 000 

Celkem náklady 

 
                    3 726 000         3 391 000 

Tržby                        201 000             201 000 

nájemné byty                          80 000                80 000 

Nájmy TV                          10 000               10 000 

ŠD poplatek                          30 000               30 000 

Nájmy SKI a energie                          26 000               26 000 

Úroky                          15 000               15 000 

Šj  - zisk cizí                          40 000               40 000 

Požadovaný příspěvek 

Město 
                    3 525 000 

 

          

                             3 190 000 
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Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu r. 2011 

 

 

Závazný 

ukazatel 

Rozpočet Čerpání r. 2011 Rozdíl 

Elek. energie 

Vodné a stočné 

   800 000       545 190,16 

      166 928,95 

  

 + 87 880,89 

Spotřeba tepla 1 040 000       779 338,61 + 260 661,39 

Mzdové náklady    281 000       295 619 -   14 619 

Odpisy budov    101 000        101 020     -        20 

Celkem   - 333 903,28 

 

 

 

 

PŘÍJMY za rok 2010                           hlavní činnost      doplňková činnost 

 
Účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků .............1 980,00........ ...................... 0 

 

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb (stravné)...........1 035 113,00...................915 494,42 

 

Účet 603 Výnosy z pronájmu ......................................      ---    .....................149 917,77 

 

 

Příjmy z doplňkové činnosti: ćlenění – část účet 603 

 

                                  Pronájem třídy .............................812,50 

                                  Pronájem třídy na ubytování .....2 884,- 

                                  Pronájem tělocvičny      ..........   7 447,27 (na ubytování) 

                                                                        ...........   35 930,- .................. 43 377,27     

                                  Pronájem bytů a garáží  ..........   97 194,-  

                                  Pronájem prostor SKI      .........     6 000,- .................103 194,- 

                                                              ------------------------------------------------------- 

                                  Celkem nájem ………………  150 267,77 

 

 

 

Účet 604 Výnosy z prodaného zboží .......................   10 341,81....................        0 

                ( karty ve ŠJ...) 

 

Účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ................. 2225 004,82 .....................   0 

               (ŠD, kroužky, mažoretky, režie ve ŠJ)  
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(Členění účtu 609) 

Poplatky od rodičů : školní družina    .................       86 970,- 

                                  mažoretky                 .............    32 100,- 

                                  dopravní soutěž ....................       1000,- 

                                  kroužky                    .............    36 590,- 

                                  kroužek – dospělí ..................     4 431,82 

                                  režie obědy .............................  63 913,--                                   

                                  ________________________________ 

                                 Celkem                    ............     225 004,82 

 

Účet 644   Výnosy z prodeje materiálu….................   3 454,58 .......................... --- 

 

Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti ...........................124 854,29...........................57 634,60  

(čtvrtky, sešity, pracovní sešity, zisk z karet....) 

(VHČ zisk stravné cizí .....57 634,60 Kč) 

 

Účet 662 Úroky ............................................................21 742,47 .........................  --- 

 

Účet 669 Ostatní finanční výnosy ...........................    4 000,- ............................. --- 

/na odpadkové koše příspěvek Město/ 

 

Účet 672  

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů..............18 430 533,- ............................  --- 

 

 

 

(Členění dotací - transfery)                               

Dotace   zřizovatel Město Vimperk  ...........              3 180 000,- (provoz) 

                                                 - sportovní třídy ….       10 000,- (nákup vosků)                  

 

 

Dotace krajský úřad – stát       …………………….13 797 000,- 

                                   

                                  UZO 330  ……………………..   96 000,- 

                               

                                  UZO 33017 ……………………  36 000,- 

 

                                  UZO 33027 ............................... 480 000,- 

 

                                  UZO 33036 ...............................   57 320,- 

 

                                  UZO 33123 .............................. 774 213,- 

                               ______________________________________ 

                               Celkem dotace          ......           18 430 533,- 

 

 

 

Výnosy :              ………………19 857 023,97 .................. 1 123 046,79 

                                                      /hlavní činnost/                /doplňková činnost/ 
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Náklady na hlavní činnost a na doplňkovou za r. 2011 
 

Náklady na                           hlavní činnost                     na doplňkovou činnost 

 

Spotřeba materiálu účet          5010300 – 501 0710                     501 0100 

               pomůcky z nájmů ................................................................13 572,- 

               čistící materiál ...........................23 351,83          .............        --- 

               čistící materiál škol. jídelna .....  16 789,27 

               kancelář. materiál ......................24 200,99 

               technický materiál .....................34 862,46 

               tech. mater. – vosky sportovci  ..10 000,-  

               materiál neurčený (tonery).......  12 755,25 

                                                         ........  41 990,88  

               materiál z kroužků            .........   7219,00 

               materiál pro mažoretka l.sk......... 5 951,00 

               materiál ŠD  ……………………6 148,90      

               materiál neurčený ŠJ ...................5 395,89   

 

               spotřeba potravin .....................873 727,60 

               spotřeba potravin závodní ....... 148 731,70 

               spotřeba potravin   ..............................................                   373 271,30 

                                   

               pohon. hmoty ...............................2 502,76 

 

               DDHM ......................................477 937,93......................byt 7206,00 

               DDHM školní jídelna ................   6 655,83  

                učebnice ../ze státu/ ..................  24 554,00 

               UZO   33017- 1.třída ................  31 661,00 

                UZO  33123  EU ......................  30 596,00 

                učebnice /odprodej/.....................70 835,46 

 

                školní potřeby (sešity,....)             44 289,00 

                čtvrtky  .......................................  9 887,50 

                školní potřeby l. třída  …………. 4 339,00 

 

                učeb. pomůcky .. /ze státu/ .....      1 698,00 

                učeb. pom. ze školy ...................   8 985,00 

                /z nájmů/    

                učební pomůcky z EU ............... ..20 286,00                               

                učební pomůcky z příspěvků ŠD ....7 295,00 

 

                časopisy, tisk...  .........................   18 358,76 

                UZO –„- 33123           ..............      9 611,--                                     

                                                                  --------------------------- 

                Celkem spotřeba materiálu  ...1 974 499,06   ..................394 049,30 

       Spotřeba energie účet 502 0300 – 502 0600:                       502 0100 – 502 0101       

               elek. energie ZŠ park     ............   95 726,46.................                 --- 

                                    ZŠ l.máje  ............ 136 761,78 (bez DPH 20%).....   --- 

              

               elek. energie ŠJ      ................     220 292,00 (bez DPH 20% ...     --- 
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               elek. energie byt (byl neobsazen)...........................................      999,50 

               

                      -„-          SKI    .................................................................16 666,67 

               -------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Celkem elek. energie..................452 780,24.........................    17 666,17 

 

       Spotřeba vodného účet 502 0310 – 502 0610                        502 0110 – 502 0111 

               vodné  park                  ............... 38 021,10       ............................... --- 

                          1. máje                ............   92 074,24 (bez DPH 10%).......... --- 

               vodné ŠJ               ……………    13 025,00 .(bez DPH 10%).........  --- 

               vodné byty     ............................................................................17 934,55 

               (celá částka se vrací v nájmech)  

               -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                  143 120,34 ............................17 934,55 

       Celková spotřeba energií ..........      595 900,58.......................      35 600,72 

 

       Spotřeba tepla  účet 503 0300 – 503 0600                              503 0100  

               teplo  park             ................   346 317,26..............................--- 

                        l. máje         ................... 351 335,75 (bez DPH 10%)....--- 

                        byt malý – neobsazen ...................................................6 161,11 

               teplo ve ŠJ              ................   36 719,- (bez DPH 10%)...... --- 

                                          --------------------------------------------------------------- 

               Celková spotřeba tepla         734 372,01  ...........................6 161,11    

 

U elektrické energie bychom měli připočítat koeficient 0,53 z 20%DPH, který se projevuje 

v nákladech na účtě 569 0900. U vodného a tepla připočítat koeficient 0,53 z 10%DHP, který 

se projeví na stejném nákladovém účtě 569 0900 – je to neuplatněný koeficient. 

  

Závazný 

ukazatel 

Rozpočet Čerpání r. 2011 Rozdíl 

Elek. energie 

 Byt neobsazen 

 Z toho park 

       l. máje 268 

       DPH upl.  

       DPH neupl. 

 

 

Vodné a stočné 

  Z toho park 

       1.máje 268 

   DPH uplat. 

   DPH neupl. 

 

   800 000 

 

 

      545 190,16 

          1 000 

        95 725,65 

      373 720,43 

        35 129,71 

        39 614,36 

 

      166 928,95 

        38 022 

      117 189,24  

          5 507,32   

          6 210,38   

 + 87 880,89 

Spotřeba tepla 1 040 000       779 338,61 + 260 661,39 

z toho park       346 317,26  

       l. máje 

DPH uplatněno 

DPH neuplat.                       

      388 054,75  

       18 238,58 

       20 566,91 

 

Byt prázdný               6 161,11  



 92 

 

               Oprava a údržba  účet 511 0300 – 511 0600                       511 0100 
                  škola                 ...........     92 887,44  .......................................--- 

                  škola UZO 33123.......     43 890,00..(EU) ...............................--- 

                  byt malý oprava kotle ...... ------   ........................................  5 040,00   

                  školní jídelna ................  53 157,17..................................... --- 

                  -------------------------------------------------------------------------------- 

                  celkem ..................        189 934,17   ..............................     5 040,- 

 

 

             Rozpočet oprav jsme překročili o 51 084,44 – většinou faktur úhrad revizí, 

vybudování optického kabelu pro propojení budov a hlavně větší opravy ve školní jídelně, 

kde se projevuje starší majetek. 

 

Opravy a revize: 

DL 238 14.2. oprava kotle v malém bytě .........................................               5 040,- 

 

DL 98 31.1. revize Rákosárna elektro  ............................................                2 501,- 

DL 100 21.1. oprava TV nářadí             ..........................................                 1 438,- 

DL 333 21.3. revize hromosvodu Pohan .......................................                   2 640,- 

DL 434 21.3. nátěr soklů ...............................................................                   7 648,- 

DL 537 11.4. b aterie KIT        ......................................................                   1 956,- 

DL 583 8.4. Nouzová světla – revize ............................................                      984,- 

DL 637 27.4. BOZP.......................................................................                    4 018,- 

DL 778 13.5. prořezávka dřevin ...................................................                    1 830,- 

DL 799 20.5. optický kabel propojení budov ..........................................       33 600,- 

DL 930 7.6. oprava WC park u družin ...................................................          1 809,- 

DL 961,962 ......revize has. přístrojů  park ............................................             245,- 

                                                            1. máje .......................................            2 130,- 

DL 1049 revize hydrantů ......................................................................            1 800,-   

DL 1370 revize TV 22.9. ...........................................................................     20 938,-  

DL 1403 trubice – osvětlení ........................................................................     2 797,34 

DL 1515 instalační prace v chemii ..............................................................    3 639,50 

DL 1761 revize TV .....................................................................................     8 115,- 

DL 255 výměna bojléru ŠJ ...............................................................              11 723,- 

DL 445 28.3. oprava sporáku ...........................................................                2 028,- 

DL 452 18.3. oprava chladicího boxu .............................................                 1 536,- 

DL 1082 8.7. malba šj ......................................................................               11 550,- 

DL 1094 11.7. likvidace tuku v lapolu .............................................               18 400,- 

DL  841 oprava bojléru  .....................................................................                8 961,- 

DL  1331 instalač. práce .................................................................                  1 454,50 

DL 1544 25.10. oprava sporáku ....................................................                    1 812,- 

DL 1548 revize Pohan elektro .......................................................                    1 200,- 

DL 1720,1902  likvidace odpadu ...................................................                   4 398,- 

DL       oprava kotle na vaření .......................................................                    2 526,- 

DL 1914 montáž .............................................................................                   2 927,- 

DL 1217 výměna lina v učebně chemie – financováno z prostředků EU 

               UZO 33123                                         ...........................................    43 890,00 
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             Kotelny spravuje Firma Energie AG – teplo Vimperk, která vyhotovuje revize 

komínů, kotlů, plynu, statistiku – znečistění ovzduší a na požádání je může předložit. 

 

               Cestovné účet 512        .......  30 746,00.............................  --- 

              ./z toho státní …cestovné ...    21 404,-- 

                                cestovné na vzděl.   8 857,- 

               cestovné Město (Šípková, Staňková) .... 485,- ......................---     

                               

 

 

             Náklady na reprezentaci účet 513 0300 ......3 637,-.................... --- 

        

            Ostatní služby účet           518 0300 – 518 0620                   518 0100                  

 

                Služby ZŠ .....................                188 184,70     .........     ------------ 

                služby EU UZO 33123.......          157 627,-- ............................ --- 

                služby na Tv .......................                ---         .................  18 500,-- 

                Služba ŠJ .................................       17 954,63 ..................154 832,00   

                                 /na cizí/                       - 154 832,00 

                Telefony ...ZŠ .............................    17 130,- park           ............. --- 

                                  ZŠ l. máje                       32 014,23 

                                   ŠD ...........................     10 192,65............................ --- 

                                   ŠJ .............................      8 146,10............................ --- 

 

                Ceniny ve ŠJ ...............................     9 589,60............................ --- 

                

                Ostatní služby .. /ze státu/  ............   6 012,- 

                    

                Plavecký výcvik …………………. 19 916,00 

               

                Poštovné ......................................     8 585,50 

                

                Internet – Lan  EU UZO 33123..    39 960,00 

                                 Lan                 ............    17 010,00 

                

                w w w stránky .............................    42 540,85 

               --------------------------------------------------------------------------------------- 

             Celkem služby  .............................  420 031,24 ......................173 332,00 

 

 

          

               Mzdové náklady účet 521 0300 – 521 0621........... 521 0060-521 0100: 
                 

                    

                 mzdy Město ZŠ...............................218 298,-  (účet 521 0300 2) 

                                     ŠD ..............................  15 436,- (účet 521 0401 2) 

                                     -------------------------------------------------------------- 

                                     celkem                       233 734,00 
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                dohody Město ZŠ ........................... 20 735,- 

                     

                Stát: 

                mzdy stát  – ZŠ .pedag...................7 384 611,- 

                UZO 33353  ŠD ... ........................    675 389,-  

                 ---------------------------------------- 8 060 000,------------ 

               

                mzdy stát – ZŠ nepedag. ...............1 016 367,- 

                                     ŠJ ................................ 863 633,- 

                ---------------------------------------  1 880 000,------------ 

                -----------------------------------------------------------------  

                                    celkem                        9 940 000,- 

 

                dohody stát – OOPP /UZO 33353/ pedagog..………………… 50 579,0 

                                      ŠD..........................................................................36 421,-- 

                                      -----------------------------------------------------------------------                                            

                                                                                                                     87 000,- 

                dohody stát – UZO 33353 nepedag. ŠJ..........................................   495,- 

                                                           ZŠ nepedagog.  .................................. 1 505,-                 

                                    ------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                        2 000,- 

                stát          UZO 33015 ZŠ..........   71 000,- 

                                          33027 ZŠ ......... 356 000,-      

                                          33036 ZŠ ..........  42 459,- 

                                          33123 ZŠ ........... 42 294,-  

                 -------------------------------------------------- 

                   celkem         .........................    511 753,- 

 

                Škola 

                dohody škola – kroužky .ZŠ............................................................ 38 064,- 

                   

                mzdy škola – škol. jídelna  doplň. činnost  .....................................215 627,-- 

 

                dohoda škola – ostatní (Střelečková, Rückerová A. ……  .....……. 39 000,- 

                                          ostatní ve ŠJ                              …………...............  1 440,- 

                                          ---------------------------------------------------------------------------- 

                                          celkem  doplň. činnost                                             40 440,-                             

 

                 

                ------------------------------------------------------------------------------------ 

                Celkem mzdové náklady ............10 853 286,-                         256 067,00 

  

               Celkem hrubé mzdy za rok 2011 ........................................11 109 353,-      

                  

V roce 2011 byly nemocenské  do 21. dne placeny ze školy a ne správou sociál. zabezpečení               

ve výši   86 259,-- …………náhrada mzdy. (bráno z ONIV) 

              58 000,-  rozpočtováno v ONIV 

              28 259,- Kč placeno z ONIV a odvodů na dohody 
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              Zákonné sociál. pojištění účet 524 0300 – 524 0610: 

               pojištění sociální stát .........ZŠ ……  1 851 500,-      pedagogové 

               a zdravotní stát                                      666 664,-- 

                   (UZO 33353)                        …….   254 739,-       nepedagogové 

                                                                              91 706,- 

                                                           ŠD ........... 161 607,00 

                                                                               69 507,00 

                                                           ŠJ …   …. 215 261,00 

                                                                               77 004,00       .............  490,00 

                   ------------------------------------------------------------------------ 

                     Celkem                                         3 388 478,00 

     

 

               pojištění UZO 33015 ZŠ…………  … .17 750,00 

                                                      .......................   6 250,00      

                              UZO 33027 ZŠ………………89 000,00 

                                                       ......................  32 040,00 

                              UZO 33036 ZŠ ....................   10 615,00 

                                                                                 3 821,00   

                              UZO 33123 EU ....................   10 574,00 

                                                                                 3 806,00   

                          ----------------------------------------------------------------- 

                             celkem                                     173 856,00     

                                                    

                                           Město .....................    58 433,00  

                                                                               21 036,00 

                                         --------------------------------------------- 

                                                                               79 469,00 

 

                                           škola  doplň. činnost  ................................     53 907,00 

                                                                             ...................................   19 406,00 

                                          ------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                    73 313,00 

 

Celkem odvody 34 % r. 2011............................... 3 641 313,00........................73 803,00 

 

               Zákonné sociální náklady účet 527 0300 – 527 0600.......VHČ 527 0060:  

               zákonné sociál. náklady stát ZŠ...................74 154,00 

                                                             ZŠ nepedag. ...10 190,00 

              UZO 333 53                           ŠD …………   6 756,00 

                                                             ŠJ …………..   8 610,00 

              -------------------------------------------------------------------- 

                                                                                    99 710,00                                  

               UZO 33015  ZŠ………… 1 000,00 

                        33027  ZŠ      ..........  2 960,00  

                        33036  ZŠ .................   425,00 

                        33123 ZŠ ..................   423,00  

               ------------------------------------------ 

                  Celkem  UZO .................4 808,00 
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               Město ZŠ………………………  2 183,00 

                                                                     

 

               Škola (doplň. činnost).......................................................       2 170,00 

               _______________________________________________________________ 

               Celkem 1 procent0 z HM r. 2011 ...106 841,-.........                2 170,00 

 

 

               Na účtě 527 jsou od roku 2010 ochranné pracovní prostředky: 

                                            ZŠ   - Město .......................740,-  obuv Bláha 

                                                                                        530,-  montérky Smola 

                                                                                        500,- Smolová obuv a plášť 

                                                                                        500,- Tomanová      –„- .............2270,-  

 

               UZO 33353          ŠJ – stát  .................... .....4 957,00   /ochran. obleky kuchařek  

               -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               Celkem účet 527 .............114 068,52 ..........................................2 170,00 

 

               Ostatní sociální náklady účet 528 0300 – 528 0600...........528 0060: 

 

               věcná režie za obědy ...../ze státu/ ..........   53 688,-- 

                                                 ŠJ     .......................   8 608,00 

                                                  ---------------------------------------- 

                                                  celkem                    62 296,00 

               Věcná režie za obědy -škola (doplň. činnost)   .........................…1 617,00 

 

               náhrada nemoci  -  ZŠ - stát UZO 33353 ........86 259,00 

              ---------------------------------------------------------------------------------------- 

               

               Celkem účet 528 …     …       148 555,00 ....................................1 617,00 

 

                

               Odpisy DH a DNM  účet 551 0300- 551 0600: 

 

               odpisy  ZŠ              ................         103 468,00 

                            ŠJ              ................           38 167,00 

                            budovy      ...............          101 020,00 .....odpisy ..........   242 655,00 

 

                /odpisy za budovy dostáváme na ně v rozpočtu školy a koncem roku se vrací   

                Městu – listopad 2011/ Odpisy tvoříme čtvrtletně. 

                

               Ostatní náklady z činnosti účet 549 0300 – 549 0900 ........... VHČ 569 0100: 

                Ostatní finanční náklady – účet 569 

                poplatky z BÚ ve spořitelně ........................34 436,38 ..................... --- 

                4,2 promile z HM r. 2011 UZO 33123 ......       178,00 

                poplatek – zápisné UZO 33123 .....................   100,00 

                4,2 promile z HM r. 2011 UZO 33353.........32 986,00  ZŠ   

                                        nepedagog. UZO 33353 .....   4 280,00   ZŠ 
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                                                           UZO 33353 ......  2 837,00   ŠD 

                                                           UZO 33353 ....... 3 616,00   ŠJ 

                 4,2 promile z HM  VHČ  ..............................................................1 014,00  

                finan. náklad ŠJ ..........................................  1 186,50     

                Ostatní finan. náklady spojené s DPH ......175 530,85 

                (neuplatněná část nákladů koeficient 0,53, který se změnil v prosinci  

                 na nový koeficient 0,51 – neuplatněná část nákladů) 

                --------------------------------------------------------------------------------- 

                 Finanční náklady....                ..................255 150,73 ................1 014,00 

                             
              ________________________________________________________________ 

               Náklady celkem        ...........19 204 148,75..................948 854,13    

 
 

                Hospodářský výsledek  
                Náklady hlavní činnosti .............................................  19 204 148,75 

                Výnosy hlavní činnosti  ............................................   19 857 023,97  

 

                Výsledek hospodaření z hlavní činnosti …. Zisk……..   652 875,22 

                 daň z příjmů .................................................................    21 470,- 

                Výsledek hospodaření z HČ po zdanění ...........zisk  .......631 405,22 

                 

 

               Náklady činnost doplňková .................................................948 854,13 

               Výnosy činnost doplňková ...............................................1 123 046,79                

 

               Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti .......zisk ....... 174 192,66 

               ____________________________________________________________   

               Celkový výsledek hospodaření za rok 2011 ……………805 597,88 Kč  zisk  

               (hlavní i doplňková činnost po zdanění) 

 

 

 

Daň z příjmů za rok 2011 

 

Škola za rok 2011 odvádí daň z příjmů ve výši 21 470,- Kč. V roce 2008 neuplatnila daňovou 

úsporu, neboť v tomto roce byl hospodářský výsledek záporný – ztráta. A v roce 2011 je 

osvobozena od daně z příjmů do výše 300 000,- Kč. 

 

Výpočet: 652 875,22 + 174 192,66 =  zisk                      ........  827 067,88 Kč 

               odpočet školy § 20 odst. 7 daň z příjmů           ....... – 300 000,- 

               r. 2008 ztráta (dańová úspora)                       ...........- 414 160,- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem ...................................................................................   112 907,88 Kč 

 

zaokrouhleno na tisíce: 113 000,- x 0,19% = 21 470,- daň z příjmů r. 2011 
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Finanční vypořádání za rok 2011 – schváleno usnesením RM č. 279                        
ze dne  26. 3. 2012. 

 

Citace:  zisk ve výši 805 597,88 Kč převést do fondu rezervního (účet 413) a Rada města dává 

souhlas k tomu, aby část rezervního fondu ve výši 450 000,- Kč použila příspěvková 

organizace k posílení svého investičního fondu  z důvodu nákupu konvektomatu pro vybavení 

školní kuchyně. 

 

 

 

Od 1. 2. 2010 je ZŠ TGM Vimperk plátcem DPH. DIČ : CZ47259132 

(překročení obratu) 

 

ZŠ TGM Vimperk je plátcem DPH čtvrtletně. Bylo vypočteno následovně: 

 

Vypočítání koeficientu dle § 76 odst. 2 ZDPH 

 

 

Čitatel: obědy zaměstnanci školy          ............... 91 325,- 

                  -„-           - pí Tichá ..............................  2 236,- 

              cizí strávníci                                           494 270,- 

              ostatní strávnici ...................................  322 686,- 

              Coca Cola  a reklama tabule .................    3 696,- 

              dovoz žáků na soutěž .............................  12 070,- 

              čtvrtky .....................................................  14 172,- 

              zisk karty .................................................   2 293,60 

              prodej karet na stravování  ...................... 10 795,40                                

              --------------------------------------------------------------- 

               celkem                                                      953 544,- 

 

 

Jmenovatel: dotace  /ne/ 

                      nájem SKI Klub ................................ 6 000,- 

                      nájmy byty .....................................125 912,- 

                      nájmy TV ........................................ 42 135,- 

                      stravné žáci .....................................985 876,40 

                      úroky  /ne/ 

                      jiné výnosy .....................................    7 170,- 

                      dovoz žáků na soutěž TV ..............   12 070,- 

                      dotace Grant /ne/ 

                      kroužky ............................................ 34 340,- 

                      mažoretky ........................................  22 484,- 

                      ŠD ...................................................   73 630,,- 

                      učebnice patří do učeb. plánu ............ 67 551,- 

                    ------------------------------------------------------------- 

                   celkem                               ..........      1 365 098,-    
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Výpočet koeficientu: 953 544,- : (953 544,- + 1365098,-) = 0,41 

/odsouhlasen s daňovou poradkyní – pí Pacákovou/ 

 

 

Koeficient platil od 1.2. 2010 do 31.12. 2010 pro přepočítání nákladů na Šj a ZŠ. 

Koeficient od l. l. 2011 do 31.12. 2011 pro přepočítání nákladů je 0,47. 

Od 1.1. 2012 bude platit koeficient 0,49. 

 

 

 

Přepočítání nákladů – uplatnění DPH 

Budova park – DPH se neuplatňuje.  Náklady na vodu v bytě 

se uplatňují celou částkou, neboť nám tuto částku nájemce vrací do tržeb a mi ji odvádíme 

FÚ. 

 

Budova hlavní – č. 268  

DPH se uplatňuje na vstupy do školní jídelny koeficientem 0,47 a na kanceláře též 

koeficientem 0,47. Ostatní prostory se neuplatňují.  

Byty – vodné se uplatňují v celkové částce – bez koeficientu s 10% DPH. 

            /dle nájemních smluv/ 

  

TV – DPH se neuplatňuje .....osvobozeno ze zákona o DPH 

 

SKi Klub – osvobozeno ze zákona o DPH (nájem) 

                   odvod 20% DPH z elek. energie z částky 5000,- Kč čtvrtletně 

 

V měsíci prosinci se vypočítal vypořádací koeficient za rok 2011 ................ 0,49 

Tento koeficient platí pro rok 2012. 

 

 

Přehled odvodu finančních prostředků DPH placených na Finanční úřad: 

  I.Q  ........ 13 893,- 

 II.Q...........11 674,- 

III Q ......... 22 923,- 

 IV.Q ........10 074,-  

Celkem odvod daně za rok 2011 ...... 58 564,00 Kč 

 

 

(rozdíl vypořádacího koeficientu je 6681,- změna odpočtu) 

 

 

Odpočet za rok 2011 uplatněný ..........161 587, - Kč ............. koeficient 0,47 

                                  změna odpočtu.... 6 681,- Kč ............   vypořádací 0,49  

                                 ------------------------------------------------------------------- 

                                                             168 268,- Kč 

 

 

Za rok 2011byla uplatněna DPH ve výši celkem  168 268,00  Kč. 
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Náklady vyplývající z neuplatněné DPH za rok 2011 jsou na účtě 569 0900..... 175 530,85 Kč 

( 0,51 %) 

 

 

Náklady a výnosy jsou od 1.1 – 31.12. 2011bez DPH nebo s DPH, kde se neuplatňuje 

DPH. 

 

 

Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti 

 

 

Stav fondů k 31.12. 2011 

Fond odměn -     911           stav k 1.1.2011  15 386.42  Kč    stav k 31.12.   45 386,42 Kč 

 

Fond sociální -    912          stav                    130 512,51 Kč stav k 31.12.      127 888,69 Kč 

 

Fond rezervní -   914           stav                        438,34   Kč stav k 31.12.             438,34 Kč 

Fond rezervní – 913                                    154 208,79   Kč                           337 835,35 Kč 

Fond rezevní – UZO 33123                                --                                          393 663,60 Kč  

 

Fond reprod. majetku -  916          stav        130 788,10   Kč stav k 31.12.   272 423,10 Kč              

                                                                                                                    

___________________________________________________________________ 

 

Celkem                      .....stav k 1.1.2011  431 334,16 Kč    stav k 31.12.11  1 177 635,50 Kč 

 

 

 

Krytí fondů k 31. 12. 2011 

Bankovní stav fondu odměn   .........                              45 386,42 Kč ….účet 2410330  

Bankovní stav fondu sociál.   .................................    149 221,69 Kč .…účet 2430100 

Bankovní stav rezerv. fondu ............                           338 273,69 Kč …účet 2410320  

Bankovní stav fondu reprodukce majetku ..........        272 423,10 Kč….účet 2410340  

Bankovní stav fondu rezerv. UZO 33123 ................   393 663,60 Kč... účet 241 0101 

_______________________________________________________ 

Celkem                 ......................................                1 198 968,50 Kč 

 

 

 

 

Zdůvodnění rozdílu stavu peněz na účtě (2430100) a fondu (412): 

Bankovní účet sociál. fondu je oproti fondu FKSP o 21 333,- Kč nižší, neboť tato částka bude 

připsána na účet v lednu 2012 - doplatek 1% z HM .......+ 2167,- 

                               faktura za vitamíny r. 2011 ............- 23500,-  

                                 

                                   

            

                                BÚ účet 2430100 = fondu FKSP 412 
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Fond sociální – FKSP (412) 
 

Rozpočet -Fond sociální – účet 412 - r. 2011 

 

Stav k 1.1. 2011 ................................ ....... 130 512,51Kč 

příděl za rok 2011...................................    104 318,- 

dodatek přídělu 2% z HM r. 2010  …     .        - 

--------------------------------------------------------------------------------- 

příjmy r. 2011 celkem ...............................234 830,51 Kč 

 

 

Výdaje r. 2011 rozpočtované 

Příspěvky na obědy (zaměstnanci)               ......69 830,51 Kč 

                                 (důchodci)                   .........3 000,- 

Jubilea  ...............................................................18 000,- nepeněžní 

Kultura a akce tělových., rekreace....................  ------ 

DU + schůze          ..........................................    26 000,- 

Vitamíny      .....................................................   25 000,- 

Školský zpravodaj   ..........................................    3 000,- 

Zlepšení prac. prostředí ...................................10 000,- 

Ozdravný pobyt ……………………………         - 

Rezerva .........................................................   80 000,- Kč 

----------------------------------------------------------------------- 

Celkem náklady .................................... ….   234 830,51Kč 

 

Příjmy r. 2011.……………………………234 830,51 Kč 

Výdaje r. 2011 .........................................  234 830,51 Kč 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Čerpání prostředků (fondu) FKSP na rok 2011 – fond sociální 

 

Příděl do FKSP 1% z HM r. 2011 ............................. 109 011,- 

PS fondu .................................................................... 130 512,51  

 

Stravné (včetně důchodců do února) ......................... 63 288,82 

nepeněžní dary ...........................................................  2 247,- 

Den učitelů, slavnosti školy....................................... 20 399,- 

Časopis – Školství ...................................................... 2 200,- 

Vitamíny ..................................................................  23 500,- 

---------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  127 888,69 

Fond FKSP se rovná účtu 243 10. 
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Fond rezervní  (414) 
 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 ................          438,34 Kč 

Příděl ze zlepšeného HV r. 2009…………..154 208,79. Kč 

Příděl ze zlepšeného HV r. 2010 ................ 183 626,56 Kč 

sponzor ……………………………………..         --- 

čerpání daru ………………………………            --- 

----------------------------------------------------------------------- 

celkem zůstatek k 31. 12. 2011 .   ............ 337 835,35 Kč   (z provozních peněz) 

Příděl ze transferu EU UZO 33123  ........... 393 663,60 Kč 

------------------------------------------------------------------------ 

Celkem fond rezervní k 31.12. 2011 .......... 731 498,95 Kč 

 

 

Na rezervní fond byla převedena částka 393 663,60 Kč z transferu EU UZO 33123, která 

se bude čerpat fakturami v roce 2012. 

 

 

Fond reprodukce majetku (416) – investiční fond 

 

Investiční výdaje - čerpané z fondu reprodukce majetku 

 

Poč. stav investičního fondu z roku 2010 (k l.l. 2011) ................. PS  130 788,10Kč 

odpisy r. 2011 – základní škola                                   .......                   103 468,-- Kč 

odpisy r. 2011 – školní jídelna                                   ………                 38 167 ,- 

odpisy r. 2011 – budov                                             .  .......                   101 020,-   Kč 

/byly v měsíci listopad 2011 odvedeny Městu/       ... ..... .                - 101 020,-   Kč 

_DL 1686 14.11.2011 

____________________________________________________________________ 

Celkem stav k 31.12. 2011                                        ............               272 423,10   Kč 

 

Celkem čerpáno na investice .r. 2011.....................................0,- Kč 

                           

Na účet Města se převedla částka  101 020,- Kč z reprodukčního fondu                                                                                                                                           

za odpisy budov. (doklad č. 1686 dne 14.11. 2011). 

 

Pojištění majetku -  Česká pojišťovna ……DL 99 31.1 2011    …. 20 255,-- Kč 

vratka pojistného z končící smlouvy           ...DL 1366.................  – 9094,62     

 

od l. 6. 2011 nová smlouva č. 39127316-12 Pojištění odpovědnosti podnikatelů 

pojistník : Město Vimperk, školy bez spoluúčasti 

 

Nadále platíme pojištění Živelné pojištění movitých věcí a Pojištění movitých věcí pro případ 

krádeže a loupeže  – jiná smlouva sepsaná dne 31.8.2007 – číslo  78960468-12 

Roční pojistné  3028,- + 3662,- Kč 
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Investice čerpané přes rozpočet Města 

 

Euro okna v parku Pražská 167 - pokračování 

Oprava obložení, nové dveře a vymalování  v parku  

Oprava podlah a položení nového lina. 

 

 

Provedené opravy  a hrazené z rozpočtu na provoz  školy:             

 

Byt 

Pražská 167 – byt  - Homolková  ------------- 

 

 

 Byty l. máje 268  

1. máje 268  - přízemí) od obsazen pouze část roku 2011 

                                DL 918 červen – oprava kotle ..........5 040,- 

 

(v době neobsazeného bytu platíme  elek.energii DL 332 10.2. ........... 300,- 

                                                                              DL 481 6.4. .............. 700,- 

                                   teplo...................................DL  482 4.4.............3577 ,78 

                                                                              DL leden   ............. 2 583 ,33) 

          

       l. máje byt č. 2 – Szpukovi  - DL 238 14.2. 2011 nový elek. sporák   .....7 206,-        

        

   

l. máje 268:    

/budova č. 2/  

 

DL 98 31.1. revize Rákosárna elektro  ............................................                2 501,- 

 

DL 100 21.1. oprava TV nářadí             ..........................................                 1 438,- 

DL 333 21.3. revize hromosvodu Pohan .......................................                   2 640,- 

DL 434 21.3. nátěr soklů ...............................................................                   7 648,- 

DL 537 11.4. b aterie KIT        ......................................................                   1 956,- 

DL 583 8.4. Nouzová světla – revize ............................................                      984,- 

DL 637 27.4. BOZP.......................................................................                    4 018,- 

DL 778 13.5. prořezávka dřevin ...................................................                    1 830,- 

DL 799 20.5. optický kabel propojení budov ..........................................       33 600,- 

DL 930 7.6. oprava WC park u družin ...................................................          1 809,- 

DL 961,962 ......revize has. přístrojů  park ............................................             245,- 

                                                            1. máje .......................................            2 130,- 

DL 1049 revize hydrantů ......................................................................            1 800,-   

DL 1370 revize a oprava nářadí  ................................................................     20 938,-  

DL 1403 trubice – osvětlení ........................................................................     2 797,34 

DL 1515 instalační prace v chemii ..............................................................    3 639,50 

DL 1761 revize TV (Houžvička).................................................................     8 115,- 

 

Školní jídelna: 

DL 255 výměna bojléru ŠJ ...............................................................              11 723,- 

DL 445 28.3. oprava sporáku ...........................................................                2 028,- 
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DL 452 18.3. oprava chladicího boxu .............................................                 1 536,- 

DL 1082 8.7. malba šj ......................................................................               11 550,- 

DL 1094 11.7. likvidace tuku v lapolu .............................................               18 400,- 

DL  841 oprava bojléru  .....................................................................                8 961,- 

DL  1331 instalač. práce .................................................................                  1 454,50 

DL 1544 25.10. oprava sporáku ....................................................                    1 812,- 

DL 1548 revize Pohan elektro .......................................................                    1 200,- 

DL 1720,1902  likvidace odpadu ...................................................                   4 398,- 

DL       oprava kotle na vaření .......................................................                    2 526,- 

DL 1914 montáž .............................................................................                   2 927,- 

 

 

 

DL 1217 výměna lina v učebně chemie – financováno z prostředků EU 

               UZO 33123                                         ...........................................    43 890,00 

 

                                              

Další  uskutečněné akce: čištění lapolu ŠJ a odpadů živými kulturami a uložení odpadu  

                                         P. Mrázek – Zásmuky, Bioenzymatické přípravky 

                                         z lapolu ………………………………………………   10 560,-  

                                                                     ……………………………(2. část) .. 10 560,-     

 

od listopadu nová firma na čistění odpadů, WC, lapolu  EKO-Pf  Rudolfovská  21, 

Č. Budějovice .............................................. měsíčně 2199,- Kč – prázdniny ne 

                                                                                           

                                                   revize hodin ...........................................................5 880,- 

                                                   BOZP (Bláha) ………………………............        4 018,-                                     

                                                   Požární technik (Hrabánek)……………………..  3 450,- 

                                                   svoz TKO .........................l. část roku................. 20 221,-  

                                                                                             2. část roku ...............  20 221,-                                     

                                                   Deratizace ............................................................  3 528,- 

                                                   Sečení v areálu školy ...........................................  7 500,-                                                     

 

Kopírka Dialta – ZM Č. Budějovice - v pronájmu (měsíčně 2 520,-) 

Kopírka do parku od Města Vimperk (zakoupena  l. l. 2009 za 1000,- Kč 

(měsíčně služba 1020,- Kč a doúčtování papíru pololetně) 

 

Založen nový certifikát do CSSZ – mzdy r. 2010 

                                      do pokladny státu – Gordic – účetnictví r. 2010 

                                       

Založeny datové schránky  od 30.6. 2010 

 

Založen nový podpisový klíč (certifikát)  – u pí ředitelky 

/slouží hlavně na zasílání úrazů žáků – platí pouze školní rok od 1.9. – 30.6./ 

 

Obnoven – prodlouženo – servis 24 – placení faktur –ZŠ kartou 

                                                                                      ŠJ heslem přes mobil  
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 Výsledek hospodaření za rok 2011 

 

V roce 2011 nám vznikl hospodářský výsledek – zisk po zdanění ve výši  805 597,88 Kč. 

Hlavní činnost ………….. zisk    631 405,22  Kč 

Doplňková činnost …….   zisk    174 192,66  Kč  

 

Prosíme o přidělení kladného hospodářského výsledku ve výši  805 597,88 Kč do fondů.  

 

Návrh rozdělení –  355 597,88Kč přidělit do fondu rezervního 

                               (úspora v elek. energii, vodě, plynu a  ostatních provozních nákladech) 

 

                              450 000,- Kč přidělit do fondu reprodukce majetku  

                                                na zakoupení pro školní jídelnu - Konventomatu 

 

 

Schváleno usnesením RM č.   279                          ze dne  26.03. 2012 

 

 

převést do fondu reprodukce majetku  ....            0,-   Kč 

              do rezervního fondu ..................... 805 597,88 Kč 

 

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci , aby část rezervního fondu ve výši 

450 000,- Kč použila k posílení svého investičního fondu z důvodu nákupu konvektomatu 

pro vybavení školní kuchyně. 

 

 

        

 

                                                                                 Mgr. Dagmar Rückerová 

Vimperk dne  26.3. 2012                                                 ředitelka školy               

 

   

 

                     Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011 
 

           Základní škola T.G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okres Prachatice 

                            (příspěvková organizace zřizovaná ÚSC) 

IČO: 47259132 

 

 

Základní škola T.G. Masaryka Vimperk, l. máje 268 – součástí školy je školní družina 

                                                                                                                 a školní jídelna 

 

Příloha č. 1 

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2011 

V rozboru hospodaření jsou uvedeny pouze prostředky- dotace týkající se účelového znaku - 

UZO 33353, nejsou zde uvedeny prostředky přidělené pod jiným UZO. 
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Státní prostředky – celkový objem neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání 

byl naší školou plně dodržen. Byly dodrženy i odvody na pojistné, FKSP a ONIV. Příděl 

prostředků do FKSP byl ve skutečné výši 1%. 
 

 

 

           

Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2011 
 

Státní prostředky  UZO 33353  
 

                Určení                                 Schválený                 Poslední upravený          Skutečnost k 31. 12. 2011 

                                                           rozpočet                    rozpočet 

_________________________________________________________________________________________                        

Platy zaměstnanců celkem                 9 874 000                      9 940 000                      9 940 000 

     v tom pedagogové                         8 059 000                      8 060 000                      8 060 000 

               nepedagogové                      1 815 000                      1 880 000                      1 880 000                                                          

z toho:  

               školní družina                                                                                                     675 389      

               škol. jídelna                                                                                                        863 633      

                                                                                                                                 

Ostatní platby za prov. práce                --                                     87 000                            87 000 

                        nepedagogové               --                                        2 000                             2 000  

                                                                                                                                          

Zákonné odvody celkem                   3 357 000                       3 410 000                    3 379 600 

          -„-             dohody                                                                                                     8 878 ..... + 21 522 

 

 

 

Odvody do sociálního fondu                99 000                             99 000                        80 600 ...........  - 400 

                   nepedagog.                                                                                                   18 800  

           

 Přímé ONIV                                      235  000                         259  000                         279 672 ........  – 20 672 

 UZO 33 027                                                                                                                    (-600 ) 

UZO 33 015                                                                                                                     ( +150).........  - 450 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                        13 565 000                     13 797 000                 13 797 000 

                                                           

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Ukazatel nákladovosti v roce 2011 

 

Základní škola  
  

Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2011 -  ONIV 

 

 

Schválený rozpočet ONIV                                                 235 000,- 

Poslední upravený rozpočet ONIV                                      259 000,- 

zvýšení rozpočtu ONIV o ............................................         24 000,- 
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(bylo zvýšeno na nemocnost – náhrady nemoci) 

 

 

 

 

Skutečně čerpáno :   (od l.l. 2011 – 31. 12. 2011)                                                               

 

Určení                                                                                 Částka v Kč 

_________________________________________________________________________ 

Učebnice                                                                                  24 554,00 

Učební pomůcky                                                                        1 698,00 

Cestovné                                                                                   23 036,00             

Cestovné na vzdělávání                                                               7 225,00 

Služby, školení a vzdělávání                                                        6 012,00 

Ochranné pom. ZŠ                                                                        --- 

Ochranné pom. ve ŠJ                                                                   4 957,00 

Náhrada nemoci                                                                         86 259,00 

4,2 promile z HM  UZO 33353                                                  43 719,00 

režie za obědy                                                                             53 688,00 

režie za obědy – ŠJ                                                                       8 608,00  

plavecký výcvik                                                                          19 916,00  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                                                                                    279 672,00 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(rozpočet 259 000,- Kč a čerpáno 279 672,- Kč, rozdíl částek zbyl z odvodů na dohody a bylo 

to využito na nemocnost) 

 

V roce 2011 se již neuplatňovala  sleva na sociální odvody jako v roce 2009. 

 

 

 

Výpočet: 

 Přepočtený počet jednotek výkonu – r. 2010  …383 ž. z toho 2/3 = 255,33 

                                                            r. 2011 … 382 ž. z toho 1/3 = 127,33 

                                                            Celkem …………………   =  382,66 

(dle výkazu zahajovacího) 

                 

 

Školní družina 

 

 

ONIV – učební pomůcky ve školní družině se v roce 2011financují z  příspěvků od rodičů, 

proto je ve výkaze uvedena nulová částka. V celkové částce ONIV je též uvedeno     

              4,2 promile pojištění. Není zde zvlášť uvedena režie na stravování, neboť ta je  

              uvedena v souhrnné částce v oddíle Základní škola.  

 

              Ŕádka č. 3 –                         

   

                                 pomůcky ……………..       0 

                                 4,2 promile …………. 2 837 ,-………celkem  2 837,-  
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 Výpočet: 

 Přepočtený počet jednotek výkonu – r. 2010  …100 ž. z toho 2/3 =  66,66                                                              

                                                            r. 2011 … 100 ž. z toho 1/3 =  33,33 

                                                            Celkem …………………   =   99,99 

(dle výkazu zahajovacího) 

                             

Školní jídelna 

 

ONIV – ochranné prac. pom.   4 957,-    (bez DPH) 

              Režie na stravování    8 608,- 

              4,2 promile                 3 616,- 

              Náhrada nemoci                0,- …………celkem 17 181,- 

 

 

Výpočet: 

 Přepočtený počet jednotek výkonu – r. 2010   …359 strávníků z toho 2/3 =  239,33 

                                                            r. 2011 …  322 strávníků z toho 1/3 =107,33   

                                                            Celkem ………….............         =       346,66  

(dle výkazu zahajovacího) 

 

 

 

Závěr:  Všechny podklady pro vytvoření Rozboru hospodaření r. 2011 (tabulek) jsou uloženy  

            na škole a nebo přímo ve Zprávě o hospodaření školy za rok 2011. 

 

 

Ve Vimperku dne 7. 4. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Staňková                                                    Mgr. Dagmar Rückerová 

                                                                                                   ředitelka školy 
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Základní škola T.G. Masaryka Vimperk, l.máje 268, okres Prachatice 

 

 

Národní ústav pro vzdělávání 

Weilova 1271/6 

102 00  Praha 10 –Hostivař 

 

 

 

 

Vypořádání dotace UZO 33036 „Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního 

modelu škol“ 

 

 

 celkem NIV ..........57 320,- Kč             

            platy ........  42 459,-  

            odvody ..... 14 436,- 

            FKSP ........     425,- 

 

čerpáno                    10/2011                        11/2011                    12/2011 

platy                          11 325                          15 331                      15 803 

odvody                        3 850                            5 213                        5 373 

FKSP                             113                               154                           158 
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Komentář: na naší škole pracovala školní psycholog paní PhDr. Alena Wagnerová 

na poloviční úvazek od měsíce října do prosince 2011. 

 

 

 

 

 

 

Ve Vimperku dne 25.1. 2012 

 

 

 

 

 

                                                                              Mgr. Dagmar Rückerová 

                                                                                    ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


