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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2007/2008

I. Základní údaje o škole
Zřizovatelem Základní školy T. G. Masaryka je Město Vimperk.

Usnesením městského zastupitelstva č. 652 ze dne 26. 6. 2001 byla schválena nová zřizovací
listina, kterou Město Vimperk vydalo podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. a jejíž platnost je datována
od 29. 6. 2001. Tato zřizovací listina nahradila do té doby platnou zřizovací listinu č. 6 ze dne 30. 11.
1992, která byla schválena usnesením č. 130 ze dne 30. 11. 1992.
Příloha - Zřizovací listina příspěvkové organizace
V právních vztazích vystupuje ZŠ svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
V Ústředním věstníku ČR je základní škola zavedena pod názvem Základní škola Vimperk, l. máje
268, 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 12. 3. 1996 byla škola rozhodnutím Školského úřadu Prachatice zařazena do sítě
škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod číslem jednacím 57/1996-01.
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
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1. Budovy školy a investiční akce
ZŠ T. G. Masaryka užívala ve školním roce 2007/2008 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 : 19 - l. stupeň 10
2. stupeň 9
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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Investice čerpané přes rozpočet Města – hrazené odborem investičním
škola park Pražská 167 – rekonstrukce vodovodního potrubí
osazení a obklady nových umývadel
l. máje 268 – vyzdění světlíků a odvodnění v prostorách školního dvora a bytu
osazení nového zábradlí u světlíků a pavlač byt
Provedené opravy, revize hrazené z rozpočtu na provoz školy:
Pražská 167 - nová kuchyňská linka
/byt/
revize kotle
revize komína
zaškolení obsluhy kotle
Pražská 167 - škola
revize a oprava kotle
revize komína
revize plynu a přívod. potrubí
revize elektrických spotřebičů
výměna klozetů – oprava WC
údržba a výměna signálních hodin
1. máje 268
byt pí Szpuková Helena (1.patro)
- revize komínů
- revize plynu a kotle
byt v přízemí p. Němec – školení obsluhy plynového kotle
položení nového zátěžového koberce
škola – čištění okapů a oprava, proplach svodů a kanalizace
čištění lapolu ŠJ a odpadů živými kulturami
malování školní jídelny a kuchyně
oprava nářadí v TV
truhlářské práce v TV
nové lino položeno do učebny Vv
bílení po elektroinstalaci (služba)
oprava sporáků v kuchyňce
nové skříňky do kuchyňky
zabudování nových uzamykatelných skříněk do sportovní třídy
výměna sporáku ve školní jídelně
revize : kotlů
plynu a přívod. potrubí
elektro – přenosného nářadí a hromosvodů
TV nářadí a doskočiště - dráha
plynových senzorů
hasicích přístrojů a hydrantů
komínů
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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.
Členové jmenováni Radou města Vimperk dne 21. 3. 2005 usnesením č. 232:
Dana Bostlová
Ing. Michal Janče
Ing. Josef Kotál

Členové z řad pedagogů ZŠ TGM Vimperk zvoleni dne 14. 4. 2005:
Mgr. Věra Ettlerová
Mgr. Iva Karasová
Mgr. Dana Toušlová

Členové z řad rodičů zvoleni dne 21. 4. 2005
Marie Hadravová
Ing. Blanka Jančová
Magda Vaňková

Členové ŠR – p. Janče, p. Kotál, pí Bostlová, pí Jančová, pí Vaňková, pí Paštiková
pí Karasová, pí Ettlerová, pí Toušlová
V průběhu školního roku 2007-2008 proběhla dvě jednání ŠR. Na l. schůzce 12. 10. 2007 byla
schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006-2007, dále zde byla zvolena
náhradnice z řad rodičů za paní Hadravovou, paní Paštiková.
2. schůzka se konala 14. 5. 2008.
Zde byli členové ŠR informováni o Školním vzdělávacím programu ZŠ TGM, podle kterého
jsme učili od září 2007 v 1. a 6. třídách. Dále paní ředitelka podala členům ŠR obsáhlé
informace o výsledcích inspekce, která u nás proběhla v únoru 2008. Členové ŠR byli
seznámeni s inspekční zprávou, která vyzněla pro školu velmi pozitivně

6

3. Charakteristika školy
a) Historie školy
Soutěž na výstavbu české školy ve Vimperku, v současnosti hlavní budova ZŠ TGM, byla
vypsána 8. října 1927. Stavba podle plánů architekta Rudolfa Stockara byla zadána Ing.
Jaroslavu Rysovi. Částečná kolaudace proběhla 27. února 1930, slavnostní předání školy
veřejnosti se konalo 23. a 24. srpna 1930. Na žádost místního školního výboru a učitelského
sboru dostala škola název Masarykova česká obecná a měšťanská škola. V průběhu dalších
let v souvislosti s politickým děním tento název školy vymizel, jméno prvního českého
prezidenta se do čestného názvu školy navrátilo po roce 1989. Z těchto důvodů je
i v následujícím historickém přehledu uváděna Masarykova škola s označením ulice,
budova 1. máje, tedy tak, jak se o ní dočteme ve školních kronikách.
Druhá budova školy v parku z přelomu 19. a 20. století byla původně vystavěna jako
německá dívčí škola. Cílem odboru školství, kultury a cestovního ruchu i vedení školy
samotné je v dalších letech zařadit tento objekt do chráněných památek města Vimperk.
Na počátku 2. sv. války, v říjnu 1939, bylo zařízení Masarykovy školy přestěhováno do
Čkyně a budovy školy převzalo vojsko. Po osvobození Československa byla v prostorách
umístěna americká armáda, která budovu opustila v červnu 1945. Ve školním roce 1946/47
byla škola vybavena zařízením do školní kuchyně a žáci se začali společně stravovat.
V poválečném období stoupl počet žáků obecné i měšťanské školy, vzrostl i počet
vyučujících s požadovanou aprobací, vznikl jednoletý učební kurz, který kromě základních
předmětů nabízel i výuku psaní na stroji a těsnopis.
Od 1. září 1948 se měšťanská škola přeměňuje na školu II. stupně – střední, k další
reorganizaci došlo v roce 1951, kdy dosavadní národní škola nesla označení I. jednotná
devítiletá škola, škola II. stupně – střední byla organizována jako II. jednotná devítiletá škola.
Ve školním roce 1953/54 splynuly obě školy ve školu jedinou a zároveň byla zřízena
jedenáctiletá střední škola pod jednotným vedením.
Po ustanovení povinné devítileté školní docházky v roce 1961 je škola rozdělena na
I. stupeň (1. – 5. postupný ročník v budově v parku), II. stupeň (6. – 9. ročník v budově 1.
máje) a III. stupeň jedenáctiletých, později dvanáctiletých středních škol. III. stupeň se poté
odděluje, tvoří střední všeobecně vzdělávací školu, která přechází od 1. ledna 1966 pod přímé
řízení krajského národního výboru. V 60. letech navštěvuje vimperskou školu velký počet
žáků, např. ve školním roce 1964/65 je jich evidováno celkem 938. Z důvodu nedostatku
prostoru jsou pro výuku přebudovány kabinety, sborovna a v některých třídách na 1. stupni je
zavedeno střídavé vyučování. Ve Vimperku se začíná uvažovat o výstavbě další školy.
Ve školním roce 1970/71 přechází SVVŠ a nově vzniklé gymnázium pod správu Střední
ekonomické školy Vimperk. Z důvodu nedostatku místa v budově SEŠ zůstávají i nadále 1. a
2. ročník gymnázia v budově 1. máje.
V roce 1971 byla ustanovena funkce výchovného poradce, ve školním roce 1972/73 byla
otevřena první sportovní třída se zaměřením na běh na lyžích. 70. léta jsou ve školství
poznamenána normalizačním procesem, jímž KSČ upevňovala svou pozici. Do vyučovacího
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procesu vstupuje ideovost a stranickost, na škole vzniká nové místo placené skupinové
vedoucí pionýrské organizace.
Ve školním roce 1976/77 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově 1. stupně
a přístavba stávající školní jídelny a kuchyně, v budově 1. máje byly vybudovány centrální
šatny. V letech 1978 a 1979 byla opravena fasáda a střecha budovy 2. stupně, pro potřeby
školní družiny a sportovních tříd získala škola budovu č. 182 (tzv. „rákosárna“). Na škole
v tomto období pracovaly dva pěvecké sbory a divadelní soubor Boubíňáček.
V 80. letech byl na škole zaveden ve spolupráci se všemi zájmovými společenskými
organizacemi ve městě tzv. celodenní výchovný systém.
V 90. letech byla zrekonstruovaná v budově 2. stupně vnitřní zdravotní instalace, obě
budovy školy byly plynofikovány, vybudována byla i první počítačová učebna s 10
žákovskými stanicemi, rekonstrukce podlahy tělocvičny se uskutečnila v budově školy
v parku. V roce 1991/92 byl na škole otevřen 9. ročník pro ty žáky Vimperska, kteří neopustili
základní školu, 9. ročník byl povinně zaveden od školního roku 1996/97. Nepovinný předmět
náboženství se začal vyučovat ve školním roce 1994/95.
1. srpna 1995 byl škole udělen na žádost představitelů města Vimperk, pedagogů a
vimperské veřejnosti čestný název Základní škola T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení nápisu
na budově školy se konalo 30. října 1995.
ZŠ TGM spolupracovala v letech 1993 – 2000 s partnerskou školou ve Spiegelau. Pro větší
informovanost veřejnosti i žáků vznikl časopis Kolem školy – KOŠ, který je dodnes vydáván
jako občasník 2 – 3 x ročně. V 90. letech vznikla také tradice pořádání vánočních školních
slavností, jež navázala na program pěveckého sboru s názvem Vánoční zpívání z konce
80. let. Pěvecký soubor se v roce 1992 přeměnil na hudebně dramatický soubor Dorota.
90. léta dala vznik také pořádání školních slavností u příležitosti ukončení školního roku.
Tradičně se na této akci oceňují reprezentanti a premianti školy, se školní docházkou se loučí
žáci 9. tříd.
Ve školní jídelně se v 90. letech začali stravovat také „cizí“ strávníci, zajišťuje se prodej
svačin a nápojů, škola začala pronajímat tělocvičnu a další prostory zájmovým organizacím.
Od roku 2000 do současnosti byly provedeny další rekonstrukce. Byla vyměněna podlaha
tělocvičny hlavní budovy ZŠ TGM, z nebytových prostor vznikl byt pro zaměstnance školy,
prostor školní kuchyně byl rozšířen o mycí výklenek, ve školní jídelně byl změněn systém
vydávání obědů. Část půdního prostoru v 1. a 2. patře byl přebudován na počítačové učebny,
půdní vestavba posloužila i pro vznik cvičné kuchyně pro žáky. Prostor bývalé kuchyňky byl
využit pro vybudování prostornějších šaten. Bývalá uhelna byla zrekonstruována pro potřeby
žáků sportovních tříd. V roce 2003 a 2007 byla kompletně zrekonstruována elektroinstalace
v hlavní budově ZŠ TGM, opravena podlaha a vyměněno obložení v tělocvičně.
V budově školy v parku byly odstraněny nevyhovující kabinety z prostoru hlavního
schodiště. Prostor byl osazen novým odpovídajícím zábradlím a uveden tak do původního
architektonického stavu. Kabinety byly vybudovány na místě bývalé uhelny. Do školy byl
přiveden nový vodovodní řád v rámci oprav v parkové zóně, vyřešena byla i venkovní
kanalizace. Ve školním roce 2001/2002 byla na objektu školy vyměněna střešní krytina.

8

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 zpravidla po dvou paralelních třídách.
Třídy 5. – 9. ročníku se vyučují v hlavní budově školy. K 30. 9. 2006 bylo ve škole
evidováno 398 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).
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 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.
V blízkosti hlavní budovy školy je Městské kulturní středisko Vimperk, zimní stadion a
jedna mateřská škola.

c) Vybavení školy
Materiální
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 dvě učebny výpočetní techniky. Nachází se zde také školní
knihovna, učebna sloužící výuce cizích jazyků a kabinety jednotlivých odborných předmětů.
V přízemí jsou vybudovány šatny pro jednotlivé třídy, kabinet souboru mažoretek, 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.
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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 3 oddělení školní družiny.
V budově je k dispozici menší tělocvična, školní knihovna se čtyřmi počítači, 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 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
pěveckých sborů.
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 2 učebny
výpočetní techniky, z nichž jedna byla pořízena z vlastních zdrojů a druhá z celostátního
projektu INDOŠ. 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 kabinetě.
Při rekonstrukci elektroinstalace budovy 1. máje v letošním roce byly vstupy do
počítačové sítě vybudovány téměř ve všech třídách a kabinetech, takže dalším cílem je rozšířit
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umístění počítačových stanic do několika dalších kabinetů a odborných učeben a postupné
budování multimediální odborné učebny.
Počítače v hlavní budově 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.
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, školní jídelna je vybavena vhodným nábytkem a „pojezdovou
dráhou“ sloužící strávníkům při vydávání obědů.
Každá budova školy má svou vlastní kotelnu s nízkotlakými kotly, vlastní plynové
vytápění mají i tři byty v budovách školy, které k bydlení využívají převážně zaměstnanci
školy.

Hygienické
Budova školy 1. máje je po celkové rekonstrukci elektroinstalace, takže ve všech
prostorách byla instalována odpovídající osvětlující tělesa. Cílem do dalších let je provést
takovouto rekonstrukci i v budově Pražská 167.
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.
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
v obou budovách školy a provedení celkové rekonstrukce oken.
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4. Přehled oborů vzdělání
Škola vyučuje podle těchto vzdělávacích programů:
1. a 6. ročník – ŠVP ZŠ T.G. Masaryka Vimperk
2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročník – Základní škola č. j. 16847/96-28
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - č. j. 29738/96-22-50
VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A

Školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka
Od 1. září 2007 jsme začali vyučovat v 1. a 6. ročníku 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 20 vyučovacích hodin, oproti současnému vzdělávacímu
programu je nově zavedena výuka cizího jazyka již od 1. třídy, ostatní předměty budou téměř
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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, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky.
Sportovní třída bude mít týdně 4 hodiny tělesné výchovy. Ostatní předměty zůstávají stejné
jako v současném vzdělávacím programu.
ZŠ TGM je připravena poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání pro jejich profesní i
osobní život.
Česká školní inspekce, která v únoru 2008 hodnotila především náš ŠVP a výuku podle
nového školního vzdělávacího programu, neshledala žádné nedostatky našeho nově
zavedeného školního vzdělávacího programu a ocenila snadnou orientaci se
v elektronické verzi ŠVP.

Volitelné předměty:
Z nabídky volitelných předmětů si vybírají žáci 6. až 9. tříd
Informatika 7. ročník – 13 žáků
Informatika 8. ročník – 16 žáků
Informatika 9. ročník – 16 žáků
Domácnost 7. + 8. ročník – 19 žáků
Domácnost 8. + 9. ročník – 17 žáků
Německý jazyk 7. – 9. ročník – 15 žáků
Cvičení z matematiky – 6. r. – 11 žáků
Cvičení z českého jazyka – 6. r. 11 žáků
Konverzace v anglickém jazyce – 7 žáků

Nepovinné předměty:
Žáci se zapojili do těchto nepovinných předmětů:
Zpěv a pohybová výchova (mažoretky) – celkem 36 žáků – 2 skupiny
Dramaťák - celkem 45 žáků – 3 skupiny
Náboženství – 9 žáků – l skupina
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Výuka cizích jazyků
Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Podle ŠVP, který se vyučoval v 1. a 6.
třídách, jsme zavedli povinnou výuku cizího jazyka již od 1. třídy, ve 2. ročníku nabízíme cizí
jazyk jako kroužek. Od 3. ročníku se všichni žáci vyučují cizí jazyk nejméně 3 hodiny týdně.
Nabízeli jsme volbu mezi Aj a Nj, ale všechny děti se přihlásili na angličtinu, takže ve 3.
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 budou mít žáci možnost učit
se němčinu, který nabízíme jako volitelný předmět od 7. ročníku.
1. ročník – Aj- 37 žáků ( 2 skupiny), Nj – 11 žáků
1. ročník – Aj – 29 žáků ( 2 skupiny), Nj – 12 žáků
2. ročník – Aj - 24 žáků, Nj – 10 žáků
3. ročník – Aj – 23 žáků, Nj – 12 žáků
4. ročník – Aj – 21 žáků, Nj – 19 žáků
5. ročník – Aj – 21 žáků, Nj – 19 žáků
6. ročník – Aj – 26 žáků, Nj – 29 žáků (2 skupiny)
7. ročník – Aj – 29 žáků (2 skupiny), Nj – 32 žáků ( 2 skupiny

Kroužky
Škola otevřela tyto kroužky:
a) anglický jazyk pro 2. třídy – 14 žáků
b) francouzský jazyk –5. – 9. ročník – 12 žáků
c) počítačový kroužek pro 1. –3. ročník – 13 žáků
d) počítačový kroužek pro 3. – 5. ročník- 10 žáků
e) Pěvecký kroužek při ŠD – 17 žáků
f) Skiraple – 34 žáků – 2 skupiny
g) Základy pohybové výchovy – 53 žáků – 3 skupiny
h) Zájmová TV – basket – 22 žáků
i) Volejbal – 16 žáků
j) Zdravotnický kroužek – 10 žáků
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II. Zaměstnanci školy

1. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a přibližně 27 pedagogů
včetně výchovné poradkyně, ICT koordinátora, koordinátora sociálně patologických jevů a 3
vychovatelky školní družiny. Smíšený sbor s převahou žen je pestrý, tvoří ho od mladých
pedagogů po zkušené učitele všechny věkové kategorie.
Z hlediska dalšího vzdělávání je kladen důraz na péči o žáky s dys poruchami, téměř
všechny vyučující na 1. stupni se v tomto oboru vzdělávaly, na 2. stupni se této problematice
věnovali hlavně učitelé jazyků.
Dalším okruhem vzdělávání učitelů z důvodu zaměření školy je sportovní a tělesná
výchova, vzdělávání v oblasti cizích jazyků, mimoškolní zájmová činnost, osobnostní a
sociální výchova, dramatická výchova a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační
technikou. V uplynulých letech prošlo úrovní Z programu SIPVZ ve školení práce na počítači
90% pedagogů, přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul 30%, 15% i
s volitelnými moduly).
Cílem DVPP je vzdělávání v oblasti psychologie (spolupráce s rodiči, práce s žákovským
kolektivem), pedagogiky a moderních metod v didaktice předmětů.

2. Zaměstnanci školy
Vedení školy :
ředitelka školy - Mgr. Dagmar Rückerová
zástupce řed. školy - Mgr. Dana Toušlová

vedoucí školní jídelny - Jarmila Bartůšková
výchovná poradkyně - Mgr. Věra Ettlerová
ICT koordinátor – Mgr. Karel Střeleček
Koordinátor soc. patolog. jevů – Bc Vladislava Lehečková, Mgr. Václav Jakš
THP hlavní účetní, sekretářka - Drahomíra Staňková
mzdová účetní - Ing. Ivana Šípková
vedení pokladny - Jiřina Střelečková
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Počet pedagogických pracovníků
z toho učitelů

31
27

vychovatelů

4

Počet správních zaměstnanců

7

Počet THP

2

Počet obchodně provozních prac.

5

Na mateřské dovolené

1

Rodičovský příspěvek

2

Celkem průměrný počet zaměstnanců 45
(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

Třídní učitelé : Mgr. Dana Kubíčková, l. stupeň TU
Jana Frčková l. stupeň TU

I.A
I.B

Mgr. Iva Karasová, l. stupeň TU
Mgr. Dagmar Daňková, 1. stupeň TU

II.A
II.B

Mgr. Jitka Ondřejová, l. stupeň TU
Mgr. Olga Samcová, 1. stupeň, TU

III.A
III.B

Mgr. Martina Mondlová, l.stupeň TU
Mgr. Bohuslava Schneiderová, l. stupeň TU

IV.A
IV.B

Mgr. Petra Homolková,1. stupeň TU
Mgr. Margit Řeřichová, l. stupeň TU

V.A
V.B

Mgr. Jana Hudečková, Tv-Př, TU
Mgr. Martin Procházka, M-F, TU

VI.A
VI.B

Mgr. Zuzana Jandová, M-Ov, TU
Mgr. Jaroslava Pánová, Nj-Rj, TU

VII.A
VII.B

Mgr. Josef Bejček, Z-Tv, TU
Mgr. Karel Střeleček, 2. stupeň TU

VIII.A
VIII.B
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Mgr. Věra Ettlerová, M-Tp, TU
Mgr. Bohumila Sellnerová, M-Př
Mgr. Radka Voldřichová, Čj-HV, TU

IX.A
IX.B
IX.C

Ostatní učitelé :
Mgr. Marie Čejková, Př-Poz
Helena Jíňová, Nj-Hv od l.7.2008 trvalý PP
Bc. Vladislava Lehečková, D od l.6.2008 titul Mgr.
Mgr. Václav Jakš, Ch-Tv
Mgr. Alžběta Rückerová, Hv-Čj
Mgr. Olga Lavičková, Př. – Poz.
Petr Steinbach, Tv trenér

Vychovatelky ŠD : vedoucí vychovatelka Lenka Malíková
Alena Iglerová
Bronislava Desatová
Jana Ondříková
MD :
Mgr. Renata Frková, Čj – učitelka – ukončen PP 18.8. 2008
Mgr. Jitka Hejdánková, Nj - Hv - učitelka - ukončen PP 30.5. 2008
Mgr. Jana Hudečková, Př – Tv – učitelka – od 19.4. 2008

Důchodci – odchod do důchodu
30.11. 2007 – Mgr. V. Ettlerová, od l. 12. 2007 nadále učí do 30.6. 2008
Mgr. O. Lavičková od 3.5. 2008, nadále učí do 30.6. 2008
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Ostatní zaměstnanci
Správní zaměstnanci :

THP:

Drahomíra Staňková, sekretářka, hlavní účetní
Ivana Šípková, zpracování mezd (externě)

Školnice :

Jiřina Střelečková

Topiči :

Václav Bláha
Josef Smola

Uklízečky : Naděžda Kůrková
Šárka Narovcová
Pavla Hodoušková
Ludmila Hodoušková (0,2 - Tv)
Jarmila Bartůšková- ŠJ
Petra Matějková ( úv. 0,6)

Obchodně provozní pracovníci ŠJ :
Vedoucí ŠJ : Jarmila Bartůšková
Kuchařky : Ludmila Hodoušková
Věra Krejčová
Jaroslava Kantorová
Jana Tichá
Jandová Helena
Kuchařky zastupující: Křížová Vlasta, Mašková Helena, Tůmová Monika
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Zastupování, přesčasové hodiny
K zastupování za delší nepřítomnost byly využívány důchodkyně nebo další pracovníci, a to na
krátkodobé smlouvy za zastupování, nebo stávající učitelé odsuplovali některé hodiny jako přesčasy
nebo doplnění úvazku.

Zástup za : pí Lehečková – 7.9. – 14.9. 2007 …………… M. Čejková
pí Jandová – 10.9. -19.9.
…………… M. Kocum
pí Homolková – 14.9. – 19.9.
………… V. Jakš
p. Procházka – 30.10. – 20. 11. 2007 ……… J. Předota
pí Sellnerová – 6.12. – 22.12. ……………… J. Vrtilková
pí Sellnerová – 17.5. – 25.5. 2008 ………….. Jíňová
pí Frčková – 29.1. – 19. 3. 2008 …………….. M. Hullová
pí Voldřichová – 11.2. – 24.3.
…………… M . Čejková
pí Toušlová 22.5. – 8.6. 2008 ……………….. M. Procházka, PhDr. Hudečková
pí Samcová 18.6. – 30.6. 2008 …………….. vychovatelky

pí Staňková 4. 12. 2007 – 9. 3. 2008 ……….. Šípková, Střelečková, Staněk
pí Kůrková 29.11. – 14.12.2007 …………….. V. Hůdová
pí Kůrková -1.4. - trvá ……………………… M. Frčková, Čurdová l den
od 8.4. M. Frčková a M. Hanková
pí Matějková 27.3. – 6.4. 2008 ……………… A. Hubáčková
pí Matějková 12.5. – 18.5.
……………… A. Hubáčková
pí Hodoušková L. 1.7. – 27.7. 2008 …………. prázdniny
p. Smola 7.7. – 27.7. 2008 …………………… prázdniny
ŠJ:
pí M. Tůmová – ŠJ – 12.5. – 27.6. 2008 ……….. za Tichou (kuchařka)
pí Mašková – průběžně zastupovala nemocné
ŠD :
za pí Malíkovou – 26. 9. 2007 ...................... B. Desatová
Malíková – 20.11. – 29.11. 2007 ……. M. Hullová
Malíková – 3.1. – 11. 1. 2008………….M. Hullová
Malíková – 7.4. – 13.4. 2008 ………… M. Hullová (3dny)
Malíková – 11.6. -13.6. ……………. M. Hullová
Iglerová – 29.2. – 6.3. 2008 …………. vychovatelky

Přesčasové hodiny : Dagmar Rückerová – 2 hodiny týdně
Iva Karasová - 2 hodiny týdně

Zkrácené úvazky :
učitelé –Vladislava Lehečková
Václav Jakš
Alžběta Rückerová
Petr Steinbach
Marie Čejková

20 hod.
4 hod.
16 hod.
12 hod.
4 hod

0,909
0,181
0,727
0,545
0,181
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Od l.5. 2008 Čejková
Jakš
Lehečková
Rückerová A.
Steinbach

10 hod. úvazek 0,454
8 hod. úvazek 0,363
22 hod. úvazek l
17 hod. úvazek 0,772
19 hod.úvazek 0,863

Vychovatelky - vedoucí vychovatelka Lenka Malíková úvazek 1
Alena Iglerová – úvazek 0,9
Bronislava Desatová úvazek 0,46
Jana Ondříková úvazek 0,61

Správní zaměstnanci - Šárka Narovcová 1
Pavla Hodoušková 0,438
Ludmila Hodoušková 0,24 úvazek /úklid TV/
Ivana Šípková
0,2 úvazek
Drahomíra Staňková 1 / Mě 0,8, ŠÚ 0,2/
Naděžda Kůrková
1
Jiřina Střelečková
1
Václav Bláha
1
Karel Hudeček
0,1 dohoda /do 30.6. 2008 - Tv správce
Jiřina Střelečková
0,2 dohoda /do 31.12. 2008/- pokladna
Josef Smola
0,75
Petra Matějková
0,6
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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, který byl zaměřen na několik
oblastí vzdělávání:
1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy
Funkční studium pro ředitele školy – pí řed. ukončila v prosinci 2007
Odměňování pracovníků školství – zástupkyně řed. školy
2. Vzdělávání v oblasti ŠVP
Seminář k výuce českého jazyka na 1. i 2. stupni podle ŠVP – 3 pedagogičtí prac.
Jak tvořit portfólio – l pedagogický pracovník
Matematika hrou – 1 pedagogický pracovník
3. Vzdělávání v oblasti jazyků
Tři pedagogičtí pracovníci se věnovali studiu anglického jazyka na Pedagogické
fakultě – dva ukončili studium v září 2007, l pedagog ukončí studium v září 2008
Dva pedagogičtí pracovníci se účastní dvouletého kurzu k výuce AJ na 1. stupni
Semináře k výuce Aj
Sympozium k výuce francouzského jazyka – 1 pedagogický pracovník
4. Oblast ekologické výchovy
Semináře zaměřené k projektu Výuka Šumavou – 4 pedagogičtí pracovníci
5. Oblast pedagogiky, psychologie
Školení metodiků prevence – l ped. pracovník
Týrané děti – 1 pedagogický pracovník
Dokončení studia pedagogického minima – 1 pedagogický pracovník
Management školní třídy – 2 pedagogičtí pracovníci
Semináře výchovných poradců – třikrát
6. Oblast zájmových aktivit
Semináře k hudební výchově
7. Ostatní oblasti vzdělávání
Seminář Tělo Šumava – 2 pedagogičtí pracovníci
Práce s digitálním fotoaparátem – 1 pedagogický pracovník
Úprava digitálních fotografií – 1 pedagogický pracovník
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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, Strážné, 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 posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků.
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.
Žáci se sportovním zaměřením jsou vedeni k pravidelné sportovní činnosti ve spolupráci
s partnerskými sportovními kluby.

2. Zápis žáků do 1. ročníku
Vzhledem k tomu, že v posledních letech značně klesá počet dětí nastupujících
k základnímu vzdělávání v celé republice a tudíž i v naší spádové oblasti, považujeme zápis
do 1. ročníku a jeho přípravu za jeden z nejdůležitějších úkolů v průběhu školního roku. Počet
žáků nastupujících do 1. třídy ovlivňuje výkony ve škole na dalších 9 let. Tento fakt potvrzuje
i skutečnost, že téma zápisu si vybrala ke své závěrečné práci funkčního studia FS 1 ředitelka
školy Dagmar Rückerová.
Vlastnímu zápisu předcházela pečlivá příprava, která vycházela z hodnocení výsledků
zápisu z předcházejících let. Do přípravných prací byly zahrnuty tyto úkoly: formulace
žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v souladu se zákonem, informační leták pro rodiče,
výroba dárků pro budoucí prvňáčky, organizace zápisu, technické zajištění, úprava a výzdoba
třídy určené pro zápis, příprava dalších prostor pro účastníky zápisu. Součástí přípravy je i
realizace projektu Škola nanečisto, který na naší škole již několik let probíhá. (Blíže
v kapitole Spolupráce s ostatními školami).
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Vlastní zápis do 1. ročníku se konal 8. a 9. února 2008 v budově školy Pražská 167.
K tomuto účelu byla připravena učebna v 1. patře (II. A). k dispozici pro jednání s rodiči byla
kancelář vedle sborovny, ve vedlejší třídě byla instalována výstavka knih KMČ, učebnic,
k nahlédnutí byla i fotodokumentace školy a výroční zprávy. Zápis připravily všechny
vyučující 1. st., ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně a pracovnice
PPP Prachatice PhDr. Wagnerová jako konzultantka pro rodiče uvažující o odkladu školní
docházky pro své dítě.
Na počátku zápisu provedly jednotlivé vyučující s budoucím žákem úvodní rozhovor
prostřednictvím oblíbené hračky dítěte, kterou si každý do školy přinesl. Během zápisu
sledovaly pí učitelky školní zralost dítěte a výsledky zapisovaly do zápisového listu. V místě
zápisu byla také výstavka potřeb žáka 1. třídy, cvičebního úboru a potřeb k vyučování, na
závěr si děti vybraly dárek zhotovený při hodinách výtvarné výchovy a ve školní družině.
Na závěr pro děti mimořádného dne bylo rodičům předáno správní rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání do ZŠ TGM Vimperk.
Výsledky zápisu
Pro školní rok 2008/2009 se k zápisu dostavilo 44 žáků, 6 rodičů požádalo pro své dítě o
odklad školní docházky. Vzhledem k tomu, že splnili zákonem stanovené podmínky,
nástup jejich dětí k základnímu vzdělávání byl odložen o jeden školní rok.

3. Počty žáků:
a) k 30. 9. 2007
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň

Celkem
200
196
396

hoši
91
106
207

dívky
109
90
199

Celkem

hoši

dívky

193
200
393

97
112
209

96
88
184

b) k 30. 6. 2008

1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň
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4. Prospěch:
b) 1. pololetí

1. stupeň:
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospěli

142 žáků
56 žáků
2 žáci

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

44 žáků
141 žáků
11 žáků

2. stupeň

c) 2. pololetí

1. stupeň:
141 žáků
48 žáků
4 žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo
Neprospělo
2. stupeň
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

40 žáků
147 žáků
13 žáků

5. Výchovná opatření:
1.
pololetí
1. stupeň
2. stupeň

Napomenutí Důtka
TU
TU

Důtka
ŘŠ

2. stupeň 3. stupeň Pochvala Premiant
z chování z chování TU a ŘŠ školy

8
46
54

2
17
19

1
9
10

2
2
4

0
1
1

22
41
63

0
0
0

7
15
22

0
20
20

1
21
22

0
12
12

0
2
2

85
54
139

141
40
181

15
61
76

2
37
39

2
30
32

2
14
16

0
3
3

107
95
202

141
40
181

Celkem
2,pololetí
1. stupeň
2. stupeň

Celkem
1 + 2.
pol.
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
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IV. Výsledky vzdělávání

1. Hodnocení SCIO testů – 8. třídy (2007/08)

V rámci předmětu Volba povolání se žáci osmých tříd podrobili testování, jehož
účelem bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy a zjištění výchozího stavu
vědomostí na konci 8. třídy. Byly použity testy společnosti SCIO, tzv. Modul A (test
obecných studijních předpokladů - OSP, test z matematiky a test z českého jazyka). Výhodou
testování bylo i srovnání s vrstevníky z ostatních škol.
Testy jsou odolné proti náhodným vlivům, které se jinak mohou na výkonu žáka
podepsat, obsahují pouze základní a probrané učivo.
Testování proběhlo v květnu 2008. Matematika (obsahovala 30 úloh) a český jazyk
(39 úloh) byly připraveny na 45 minut čistého času, OSP (celkem 60 otázek) na 60 minut.
Odpovědi žáci zaznamenávali do záznamových listů.
Většina žáků se s tímto typem testů setkala poprvé. Proto žáci dostali dva dny předem
informační pokyny s ukázkami úloh v testech. Pokud si je doma pozorně prostudovali, získali
informace o vhodné strategii, možnosti typování odpovědí, jakou rychlostí by měli postupovat
vytvoření vlastního systému značek apod. Tyto pokyny mají všeobecnou platnost a proto se
žákům hodí i v budoucnosti.
Testování se zúčastnilo celkem 6 908 žáků ze 340 škol (celkem 622 tříd). Nejtěžší byl
pro žáky test z matematiky (čistá úspěšnost* 34,8%), nejlehčí z českého jazyka (čistá
úspěšnost 53,9%). OSP – čistá úspěšnost 40,6%. Pokud bychom testy posuzovali podle toho,
kolik úloh žáci vynechávali (pravděpodobně si s nimi neuměli poradit), byl nejtěžší test
z matematiky (vynecháno 16,5%). Český jazyk 7,7%, OSP 13,1%.
*Čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi počtem bodů dosažených v testu a maximálním počtem bodů,
kterého lze v testu dosáhnout.

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:
1. verbální (části Slovní zásoba, Orientace v textu),
2. analytické (části Analýza informací, Orientace v grafu a tabulce, Orientace
v obrázku),
3. kvantitativní (části Porovnávání hodnot, Číselné operace).
V testech z M a Čj jsou vyhodnoceny části podle dovedností (jedná se o znalosti, porozumění
a aplikaci), a části tématické (tj. v M Aritmetika, Geometrie, Funkce, rovnice a nerovnice,
v Čj Mluvnice, Sloh a literatura).
Součástí celkových výsledků žáka je i slovní vyjádření potenciálu ke studiu na zvolené střední
škole, a také sebevědomí žáka o vlastních znalostech a dovednostech v daném předmětu
(přiměřené, podceňuje se, přeceňuje se).
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Výsledky testování žáků naší školy
Percentil vyjadřuje procento počtu žáků, které účastník předstihl (percentil 80
znamená, že předstihl 80% zúčastněných žáků. Percentil do 30% znamená podprůměrný
výsledek, 30% - 70% průměrný a nad 85% vysoce nadprůměrný výsledek).

8.A
celkem 8.A
průměrný percentil
36
nadprůměrného výsledku dosáhli
1 žák
vysoce nadprůměrný výsledek
0 ž.

OSP
38
2 žáci
0 ž.

Čj
34
0 žáků
1 ž.

M
36
3 žáci
1 ž.

Čj
27
1 ž.
2 ž.

M
27
1 ž.
2 ž.

8.B
celkem 8.B
průměrný percentil
27
nadprůměrného výsledku dosáhli 2 ž.
vysoce nadprůměrný výsledek
1 ž.

OSP
26
1 ž.
3 ž.

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
16 žáků
7 žáků

8.A
8.B

2. Kromě toho je u Čj a M vyhodnoceno sebevědomí žáka (zda žák své schopnosti přeceňuje,
jsou přiměřené, nebo své schopnosti podceňuje).

8.A
8.B

Čj
M
Čj
M

přeceňují
17
11
15
12

podceňují
1
3
2
5

přiměřené
9
13
6
6
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Testy CERMAT
ZŠ TGM se zapojila do testování žáků 9. tříd v testech Cermat, které proběhly
v únoru 2008. Tyto testy jsou pro žáky 9. ročníků organizovány centrálně a jsou
bezplatné.
V průběhu jednoho dne žáci 9. ročníků vypracovávali testy z českého jazyka,
matematiky a obecných dovedností. Žáci zaznamenávali odpovědi do záznamových
archů, které byly odvezeny a testy byly centrálně zpracovány.
Při testování byli vyčleněni žáci s SPU, kteří pracovali v samostatné třídě a měli na
jednotlivá vypracování testů prodloužený časový limit. Všechny tři testy vypracovávali
žáci v průběhu jednoho dne.
Výsledky testů jsou uvedeny v příloze této zprávy, kde jsou porovnány výsledky
jednotlivých tříd a školy s výsledky v kraji a republice. Každý žák pak dostal své
výsledky, kde měl porovnání s výsledky ve škole, kraji a republice.

2. Výsledky soutěží
Naše škola dosahuje již tradičně velmi dobrých výsledků ve sportovních soutěžích. K těm
nejlepším výsledkům patří tyto:
Zimní olympiáda mládeže: z celkového počtu 90 bodů, které získal Jihočeský kraj
v republikové soutěži, bylo 29 bodů dosaženo právě sportovci z Vimperka. Žáci naší školy
byli oceněni celkem pěti medailemi – Veronika Hudečková – biatlon – 3. místo, Michaela
Vaňková – snowboard – 1. a 2. místo, Daniel Schwamberger – snowboard – 2. a 3. místo.
Pohár AŠSK ve snowboardu – 1. místo – Michal Diviš, Daniel Schwamberger, Michaela
Vaňková.
Pohár rozhlasu – okresní kolo - mladší žáci – 3. místo, mladší žákyně – 2. místo, starší
žákyně – 1. místo, postup do krajského kola.
Mac Donald Cup – žáci 4. a 5. třídy – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola.
Hokejbal – mladší žáci – 2. místo v okresním kole
Basket – starší žákyně – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola.
Okresní lehkoatletická olympiáda žáků 1. stupně: Tomáš Král – 1. místo v hodu míčkem,
Oldřich Szpuk – 1. místo ve skoku dalekém, Jaromír Fencl – 1. místo v hodu míčkem.
Úspěchy v dalších soutěžích:
Zdravotnická soutěž – 2. místo v okresním kole
Recitační soutěž – okresní kolo- Karin Paštiková – 1. místo, Zuzana Kubíčková – 2. místo,
Ivana Chvalová – 3. místo, Patricie Polcová – 3. místo, Jan Pichler – 1. místo, ocenění
v krajském kole.
Zpěv – okresní kolo – Jiří Kanděra – 1. místo, Michaela Vaňková – 3. místo, duo J. Kanděra,
K. Paštiková – 3. místo.
Konverzační soutěž z angličtiny – okresní kolo – Daniel Sýkora – l. místo.
Matematická olympiáda – okresní kolo – Tereza Procházková – l. místo, Karin Paštiková – 3.
místo.
Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou – počítačové zpracování – Oldřich Prokeš
– 3. místo.
Výtvarná soutěž Města kolem světa – žáci 3. a 4. třídy- 2. – 3. místo v kraji.
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4. Výsledky a hodnocení sportovních tříd
ZŠ TGM Vimperk - Lyžování běh
Žáci ST-lyžaři běžci se pravidelně zúčastňovali krajských závodů (11 závodů) z nichž byly 4
vyhlášeny jako Krajský přebor. Celkem 22 lyžařů ST se zúčastnilo závodů KSL a jsou
zařazeni v žebříčku KSL. Z celkového počtu ( 27 ) bylo 5 žáků dlouhodobě nemocných a 2
žáci z 9. třídy se rozhodli již ukončit sportovní činnost. Všech závodů ČP a M-ČR žactva se
pravidelně účastnilo 5 závodníků, přičemž dalších 8 bylo z jiných škol (Hůlovcová,
Mondlová, Předotová, Daňková, Petrmichlová, Klementová, Bárta a Hojdekr). Ml.dorostenci
ST se účastnili závodů ČP a MČR v počtu 5 závodníků, přičemž další 2 byly z jiných škol
(Grabmüllerová, Melichar). Do vyššího systému sportovní přípravy na SG byli předáni 4
lyžaři běžci (Braun, Samadovská, Melichar a Grabmullerová).
Z dalších závodů se lyžaři ST účastnili školských přeborů Bavorska-Nesselwang, kde ST ZŠ
TGM Vimperk celkově zvítězila. Dále žáci absolvovali přípravné lyžařské závody pořádané
Ski klubem Šumava na Vodníku- Vimperk, závod Hledá se nová K.Neumannová, závod
Skadi Loppet, ale i závody MTB (Vimperská 50, Šumavský skimaraton, Vimperská liga
MTB), přípravné běžecké krosy (celk.10 závodů se 70% průměrnou účastí všech zařazených
lyžařů) převážně pořádané Ski klubem Šumava a další závody.
Žáci Sportovních tříd lyžování absolvovali řadu přípravných kempů viz. výše. Jedním z cílů
sezóny bylo udržení pestrého sportovního programu zaměřeného na všestranný sportovní
rozvoj žáků. Tréninky probíhaly 3 x týdně a žáci byli rozděleni do 4 nezávisle fungujících
tréninkových skupin. Tréninkové skupiny - 6.A., 7.A., skupina A. a skupina B. v nichž byli
zařazeni žáci 8. a 9. tříd dle docházky a výkonnosti. Žáci měli možnost absolvovat například
vysokohorské pochody, nácvik techniky jízdy na horských kolech, sjezdy divoké vody na
raftu, lezení po skalách a ostatní převážně outdoorové aktivity. V 9. třídě byla v rámci TV do
výuky začleněna Teorie sportovní přípravy.
Dalším cílem bylo zkvalitnění přípravy žáků-lyžařů na ST. Selekce a motivace výkonnostně
a zejména morálně zdatnějších, vytvoření výkonnostně rozdílných tréninkových skupin apod.
To vše přineslo výrazný výkonnostní růst, který je podložen zejména zvládnutím lyžařských
běžeckých technik a všestranným tréninkem.
Nejlepší výsledky:
Celkové 1. místo družstva st. žactva a 2. místo v celkovém hodnocení soutěže Hledá se
nová K. Neumannová.
3. místo štafety starších žákyň na Mistrovství ČR na Zadově
Kateřina Mondlová – 2. místo v celkovém hodnocení ČP st. žákyň, 2 x 1. místo v závodech
Českého poháru
Karolína Předotová – 2. místo ve sprintu na MČR st. žákyň, 1 x 2, 1 x 3. místo v závodech
ČP
Andrea Klementová – 2. místo v závodě ČP st. žákyň
Martin Bárta – 3. místo MČR st. žáků
Martin Hojdekr – 3. místo ve sprintu na MČR st. žáků
Veronika Hudečková - 3. místo na ZOH dětí a mládeže
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Stručné zhodnocení činnosti ST ZŠ TGM - úsek snowboardingu a SK
Snowriders Vimperk - sezóna 2007 - 08
SK Snowriders Vimperk, který zaštiťuje snowboardovou část ST ZŠ TGM ve Vimperku, má za
sebou třetí rok činnosti. Počet členů se stabilizoval na 90 a to převážně dětí a mládeže. Ti, kteří jsou
zapojeni do plné tréninkové zátěže mohli během sezony 2007/ 08 absolvovat 102 tréninkových dní (56
tréninků, 8 snbsousek - 37 dní a 9 závodů).
Klub uspořádal 3 závody - přípravný - Bike cross ve Vimperku, a dva závody na sněhu - Pohár
AŠSK ČR ve snb slalomu a krajský přebor - Večerní paralelní snbslalom na Zadově. Oba tyto závody
musely být kvůli nedostatku sněhu přeloženy do Kašperských Hor. Zbývající 2 KP byly kvůli
nedostatku sněhu zrušeny.
Závodníci našeho klubu se prezentovali na závodech v ČR - Zimní olympiáda mládeže - Michaela
Vaňková - 2x 1. jednou 2.vítězka Poháru AŠSK ČR, Diana Augustinová, ( není v ST, ale jezdí s námi
na soustředění - vítězka seriálu republikových závodů Rookie cupu (slope stylové závody), Poháru
AŠSK ČR a 2. a 3. na ZOM, Dan Schwamberger 2. a 3. na ZOM, 1. na Poháru , Radek Vintr 2. na
Poháru, Christián Havel 3. na ZOM, byli také vidět v zahraničí - M. Vańková - 1. , Diana
Augustinová -2. Hinterstoder a Kasberg - M Horního Rakouska a Michal Diviš - 1. na KP Jč. kraje.
Na Zadově jsme vybudovali s pomocí LA Zadov nový snowpark, kam jsme instalovali 2 nové
překážky.
Druhým rokem jsme opět otevřeli snowboardovou přípravku.
Na naši činnost jsme získali několik grantů od Krajského úřadu Jihočeského kraje a KS lyžařů, jimž
tímto patří poděkování.
Do další sezóny chceme ještě vylepšit stávající snowpark na Zadově , trenérské kádry a materiální
zabezpečení klubu.
Také chci poděkovat za podporu vedení naší školy, které nám umožňuje dostatečně rozvinout celý
tréninkový systém.
Vzhledem k tomu , že jsme jediná ST v ČR zaměřená na snowboarding, představovali bychom si větší
podporu od Svazu lyžařů - úseku snowboardingu.

3./ HODNOCENÍ A PLÁN VÝCVIKOVÝCH TÁBORŮ
A/ HODNOCENÍ VT V SEZÓNĚ 2007- 2008
MÍSTO

POČET OSOB

POČET DNÍ

4.-8.5.2007

Přední Výtoň – Lipno

24

5

8.-10.6.2007

Nová Pec

12

3

21.-25.6.2007

Dachstein, Rakousko

4

5

10.-17.7.2007

Cyklopuťák - Šumava

20

8

22.-28.7.2007

Kemp s K. Neumannovou, Zadov

25

6

TERMÍN
Běh na lyžích
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21.8.-1.9.2007

Lipno

25

10

24.-28.10.2007

Zadov

25

5

1.-8.12.2007

Zadov

20

8

15.-22.12.2007

Zadov

27

8

12.-18.1.2008

Zadov

8

7

28.6.-1.7.2007

Štíty

3

4

23.7.-27.7.2007

Dobrá Voda

23

5

6.-10.8.2007

Dachstein

12

5

17.-21.12.2007

Zadov

26

5

3.-6.1.2008

Kubova Huť

24

4

30.1.-3.2.2008

Hochficht

11

5

21.-24.2.2008

Železná Ruda

8

4

26.-30.3.2008

Dachstein

8

5

MÍSTO

POČET OSOB

POČET DNÍ

14.-17.5.2008

Přední Výtoň – Lipno

25

4

19.-22.6.2008

Ovesná – Nová Pec

14

4

29.6.-9.7.2008

Cyklopuťák – Česká Kanada

18

10

20.-27.7.2008

Ski kemp s K.Neumannovou, Zadov 20

7

18-24.8.2008

Lipno – Nová Pec
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7

7.10.-12.10.2008

Ramsau-Dachstein, Rakousko

12

6

25.-28.10.2008

Zadov

30

4

prosinec 2008

1. sníh - ČR,/Rakousko/Německo

12

6

Snowboarding

B/ PLÁN VT V SEZÓNĚ 2008 - 2009
TERMÍN
Běh na lyžích

30

prosinec 2008

Společné soustředění ST

25

7

Snowboarding
5.-8.6.2008

Štíty

4

14.-18.7.2008

Křišťanovice

5

4.-8.8.2008

Dachstein

5

15.-19.12.2008

Zadov

5

V. Uskutečněné projekty
Škola nanečisto
V letošním školním roce proběhlo celkem šest setkání v rámci projektu ŠKOLA
NANEČISTO. Do projektu se zapojilo 31 dětí z MŠ 1. máje a MŠ Klostermannova.
První setkání bylo předvánoční v prvních třídách, druhé byla příprava na zápis do školy a
další již byla tématicky zaměřená - Škola + Hv, Jaro + Pv, Rodina + Tv a Pohádka + Vv.
Na závěr se předškolákům představily děti ze školní družiny, které pod vedením paní
vychovatelky Lenky Malíkové a Jany Ondříkové zahrály pohádku Otesánek a zazpívaly
pohádkové písničky. Anketu vyplnilo celkem 18 rodičů, byl pouze 1 záporný ohlas
(nesplněné očekávání rodičů), jinak byl celý projekt hodnocen kladně

Projekt "Zvládnu to"
Projekt "Zvládnu to" je určen pro žáky 9. tříd, kteří se hlásí na stření školy.V letošním
školním roce se studijní pobyt žáků konal na Michlově Huti v penzionu Michlovka
a to ve dnech 10.-12. 3. 2008. Zúčastnilo se 33 žáků. Jelikož většina středních škol přijímala
studenty bez přijímacích zkoušek, jen na základě prospěchu, byl projekt tentokráte zaměřen
na procvičování a upevnění znalostí z matematiky, českého jazyka, všeobecných znalostí a
relaxační techniky. Vedoucí projektu a zároveň vyučující českého jazyka byla Mgr. Dana
Toušlová, matematiky Mgr. Věra Ettlerová, všeobecného přehledu a relaxačních technik
Mgr.Vladislava Lehečková.
Žáci bydleli ve čtyř až šestilůžkových pokojích. Byli rozděleni do tří studijních skupin
a střídali jednotlivé oblasti učiva. Velkou výhodu zde bylo sportovní zázemí s pingpongovým
stolem, který byl ve volných chvílích neustále využíván.
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Protože majitelé penzionu mají v objektu velkou farmu, součástí soustředění byla
rovněž exkurze, při níž nás majitelka paní Nováková seznámila s prací v této ekologické
farmě, kde chovají zhruba 700 ovcí a jehňat.
Výuka probíhala v dopoledních i odpoledních tříhodinových blocích. Většina žáků
pracovala s velkým nasazením. Ve večerních hodinách si žáci připravili kulturní program,
který se setkal s velkým ohlasem.
Studijní pobyt splnil svůj účel, neboť žáci si zopakovali učivo, pracovali v jiném
prostředí a vzájemně se lépe poznali.

Vyhodnocení ankety k projektu Zvládnu to
1. Byl jsi spokojen s akcí Zvládnu to? ano – 90% ne- 10%
2. Vyhovoval ti denní režim? ano – 87 % ne- 13 %
3. Vyhovoval ti zvolený způsob výuky? ano – 87 % ne – 13 %
4. Hodnotíš výuku jako příliš náročnou? ano – 10% ne – 90 %
5. Připravuješ se k přijímacím zkouškám i doma? ano – 16 % ne – 84 %
6. Jsi rád, že ses seznámil s relaxačními technikami? ano – 100%
7. Stačí třídenní pobyt na akci? ano – 13% ne – 87 %
8. Doporučil bys akci žákům budoucích 9. tříd? ano – 91 % ne – 9 %
9. Byl jsi spokojen s ubytováním a stravou? ano – 78 % ne – 22 %

Celkové hodnocení akce:


líbil se mi způsob výuky, čas rychle ubíhal, nemusíme být nervózní jako ve škole



líbily se mi volnější hodiny, mohli jsme si radit a pomáhat



mohlo to být delší



doporučil bych delší večerku a přestávky



určitě bych tuto akci doporučil všem budoucím deváťákům



nejhorší byly sprchy



dobrá organizace denního programu



celkový dojem velmi dobrý



vyučovalo se v klidu a nic se nehrotilo



dobré byly i akce po vyučování



líbilo se mi všechno, celkově za 1



líbilo se mi, že jsme nebyli rozděleni do tříd
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výborné bylo, že zde byla herna s pingpongovým stolem



nelíbily se mi procházky a mytí nádobí



celkově se mi akce nelíbila, nevyhovoval mi denní režim



líbila se mi ukázka chovu domácích zvířat a život na statku



výuka mi připadala efektivní, líbily se mi večerní programy



učila jsem se zde raději než ve škole

PROJEKT "Naše město"
Pátek, 06 červen 2008

Celodenní projekt zabývající se prohlídkou města Vimperk je určen žákům 6. tříd, souvisí s
probíraným tématem o naší obci v rámci hodin VÝCHOVY K OBČANSTVÍ.
Datum: 2. června 2008
Organizace: Mgr. Jaroslava Pánová, Mgr. Radka Voldřichová
Cíl projektu:
1. seznámení žáků 6. tříd s historickými památkami ve městě
2. seznámení se z významnými osobnostmi města
3. orientace žáků po městě
4. seznámení se s městským úřadem
5. seznámení se s hlavními představiteli města
6. seznámení se s jednotlivými odbory MěÚ a jejich činností
7. uplatňování zásad společenského chování
8. umět se správně pohybovat po městě - přecházení, dodržování zásad bezpečnosti
9. uplatňování správné komunikace - dvojice žáků má připraveny informace o jednotlivých kulturních
památkách
Časový harmonogram:
8.00 - odchod od budovy školy 1. máje do parku - budova 1. stupně, rozdání úkolů v rámci projektu pexeso
9.00 - návštěva MěÚ ve Vimperku- rozhovor s pí Ing. Janou Schererovou
9. 45 - prohlídka kostela Navštívení Panny Marie
10.00 - návštěva staré radnice - Odbor školství, kultury a cest. ruchu - rozhovor s p. PhDr. Benešem
11.00 - návštěva Informačního centra
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11.30 - zhlédnutí budov SOŠE a gymnázia, zámek
12.00 - Dům U jelena, kašna
12.15 - budova bývalé SOŠL
12.30 - návrat do školy - oběd
Úkoly pro žáky:
1. všichni žáci si připraví informace o jednotlivých historických památkách
2. Jak se jmenuje starostka města?
3. Jak se jmenuje místostarosta?
4. Kolik členů má Rada města?
5. Kolik členů má Zastupitelstvo města?
6. Jaké odbory jsou na MěÚ
7. O co se stará Odbor školství, kultury a cestovních ruchu, kdo je jeho vedoucím?
8. Informace o památkách - viz pexeso Vimperka / práce zadána týden dopředu - příprava/
Zhodnocení projektu:
- organizátory projektu
- některými účastníky projektu
Prezentace projektu: www. stránky , školní časopis, koláž z uskutečněné akce

Hodnocení projektu Naše město
Všechny stanovené cíle byly splněny , časový harmonogram byl dodržen
Průběh akce:
Žáci 6. tříd se v průběhu dne seznámili s historickými památkami ve Vimperku, ke každému z
navštívených míst měli připraveny referáty a informovali své spolužáky o zajímavostech jednotlivých
historických památek.
Součástí projektu byla návštěva radnice, kde se nás ochotně ujala paní Ing. Jana Schererová, která
nás seznámila s organizační strukturou městského úřadu, sdělila žákům, o co všechno se na radnici
starají a co občanům zajišťují. Prohlédli jsme si také obřadní síň, kde jsme viděli novou městskou
vlajku.
Dále jsme se žáky navštívili Odbor školství, kultury a cestovního ruchu. Zde nás pan doktor Beneš
seznámil s činností tohoto odboru. Součástí této exkurze byla také návštěva Informačího centra.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi milý a vstřícný přístup a ochotu všech, které jsme
požádali o informace. Zvláště děkuji paní Ing. Janě Schererové, panu Benešovi a paní Jankovcové za
velmi zajímavé informace, které dětem rozšířily poznatky o městě a městském úřadu.
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Projekt Výuka Šumavou
Výuka Šumavou
Aneb kompetenční výuka v praxi.
Realizátorem projektu, jehož cílem bylo rozvíjet znalosti a dovednosti mladé generace a
vzbudit zájem o krajinu, kde žije , bylo občanské sdružení „Přátelé Šumavy“ se sídlem ve
Strašíně 67.
Partneři projektu : Správa NP a CHKOŠ
Muzeum Šumavy Sušice
Jihočeský kraj – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Plzeňský kraj -„-„ZŠ Kašperské Hory
Do projektu se kromě naší školy zapojilo dalších jedenáct škol ze Šumavy a Pošumaví. Žáci
pod vedením svých vyučujících se podíleli na těchto aktivitách:
- sběr historických fotografií a jejich neskenování
- vyhledávání stejných míst v terénu, ze kterých byly historické snímky pořízeny a byly
pořízeny identické fotodvojice
- následná úprava na počítači
- besedy s pamětníky a vyhledávání informací v literatuře
- vytvoření krátkých popisek k fotografiím
Žáci naší školy přispěli do společného projektu dvěma soubory.
Poznáváte? Aneb Jak to vypadalo a vypadá na Vimpersku.
Vimperk – sport a hry.
Práce vyvrcholila vernisáží výstavy „Výuka Šumavou“ v Muzeu Šumavy v Sušici a křtem
stejnojmenné knihy vodou z Otavy.
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VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
1. Hodnocení protidrogové prevence na ZŠ TGM
Vimperk, 1.máje 268 za školní rok 2007 - 2008
Ve školním roce 2007/2008 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,

počítačových her, výherních automatů. Velká pozornost byla věnována šikaně a

žebříčku životních hodnot, jako prevenci proti sociálně-patologickým jevům. Na I. stupni
proběhl program "Ajaxův zápisník" pro 2. a 3. třídy a program "Už chodím do školy sám"
pro 1. třídy. Zároveň 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. Velkým problémem zůstal z rodiny špatně nastavený žebříček životních
hodnot, zvláště v mezilidských vztazích. Pedagogové vyučující občanské a rodinné výchovy
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.
V oblasti protidrogové prevence zajišťovala škola pro své žáky řadu aktivit. V měsíci
říjnu a listopadu proběhlo čerpání krajské dotace v hodnotě 6.600,- Kč prostřednictvím besed
sdružení Portus-program Phenix. Realizováno bylo 13 dvouhodinových odborných besed
zaměřených na alkohol, kouření, marihuanu a tvrdé drogy.
Žáci naší školy se zúčastnili Jihočeského skateboardového a in line bruslích poháru
základních škol "Závislost? jedině na sportu". Kde družstvo naší školy získalo 2. místo ve
skatebordu, v jednotlivcích obsadil 3. místo Janotta Tomáš, 4. místo Jakub Malík, v in line
bruslích 1. místo Hudečková Veronika.
Žáci 9. tříd v měsíci září navštívili zařízení Záchytné služby a KKC v Českých
Budějovicích.
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V měsíci březnu byl realizovaán projekt PPP Prachatice "Řekněte stop" pro žáky 7.
tříd, který byl zaměřen na šikanu, drogy, rasismus, kdy žáci v rámci této akce vyráběli plakáty
zaměřené na tato témata. Nejlepší 3 práce postoupily do okresního kola, kde se neumístily.
V měsíci dubnu žáci 1. stupně navštívili Policii ČR v rámci Dne otevřených dveří.
V měsíci květnu se uskutečnila beseda pro vycházející žáky na téma Trestní
zodpovědnost zajištěná pracovnicí Policie ČR Bc. Radkou Sovovou.
V měsíci červnu se žáci 6. tříd zúčastnili Adaptačního kurzu na Nových Hutích
zaměřeného na tvorbu třídního kolektivu a realizovaným o.s. Prevent Strakonice. Pro žáky 7.
A byla provedena beseda s okresní státní zástupkyní Judr. Prokešovou na téma trestní
zodpovědnost nezletilých.
K zajištění potřebných finančních prostředků na rok 2008 byla, stejně jako v loňském
roce, vypracována v měsíci únoru žádost o dotaci a to v rámci Programu I. "Preventivní
programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
realizované školami, školskými zřízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce
2008," vyhlášeným Jihočeským krajem - Krajským úřadem, odborem sociálních věcí a
zdravotnictví, oddělením prevence a humanitních činností v Českých Budějovicích.
Cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů, podpora zdravého životního
stylu, budování neformálních vztahů ve třídních kolektivech, důraz na týmovou spolupráci
mezi žáky, podpora pocitu sounáležitosti, osvojování si sociálních dovedností, zvyšování
zdravého sebevědomí, uvědomování se svého postavení v životě, vyjádření svého názoru,
adaptační kurz pro 6.třídy. Projekt je určen pro věkovou skupinu žáků 1. - 9. tříd. Na základě
této žádosti byla získána v měsíci květnu dotace v hodnotě 25.000,- Kč. Tyto prostředky
budou čerpány v období červen-prosinec 2008 a budou využity pro interaktivní formy besed,
kde jsou samotní žáci hlavními aktéry, stejně jako ve svém životě. Celá akce bude realizována
ve spolupráci s projektem "Primární prevence Phénix," který poskytne odborné lektorské
služby. Adaptační kurz pro 6. třídy v červnu zajistilo o.s. Prevent Strakonice.
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 metodiky prevence neobrátil žádný z rodičů. Otázky
dětí k drogové problematice jsou časté zejména v 7. třídách. Je patrné, že děti láká pro ně
neznámý účinek psychotropních látek.
Na začátku školního roku byla opětovně instalována schránka důvěry. Kontrolována
byla pravidelně 2x týdně, po celou dobu nebyla vhozena žádná zpráva.
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V oblasti vztahu metodiků prevence k pedagogickému sboru lze konstatovat kladný
přístup většiny učitelů. Jen někteří se do této problematiky neangažují. Nechtějí si připustit
problémy ve své třídě a přistupují k tomuto jako ke svému osobnímu selhání.
V oblasti primární prevence bude nutné se více zaměřit na rodiče především u nižších
ročníků, jelikož v řadě rodin je kouření i alkohol tolerován a považován za nedílnou součást
života.
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, práce žáků na témata stop
drogám, využití volného času a zásad zdravého životního stylu.
V rámci dne otevřených dveří v lednu 2008 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 velmi často i žáci. Získané informace slouží nejen pro poučení, ale i
pro 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.
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2. Hodnocení činnosti výchovné poradkyně za šk. rok
2007/2008
I. Činnost zaměřená na volbu povolání
1. Ve výuce
 Oblast Výchova k volbě povolání byla zařazena do vzdělávacích programů takto:
 9.třídy - v I. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti (22 hodin)
 8.třídy - v II. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti (18 hodin)
 7. - 9. třídy v občanské výchově 12 hodin (životní cyklus, svoboda, odpovědnost,
člověk a pracovní život, životní perspektivy)
 7. - 9. třídy v rodinné výchově 8 hodin (sebepoznání, práce s dětmi, komunikace)
2. Exkurze žáků
 20. 9. - výstava Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích - 8. a 9. třídy
 20. 9. - SOŠ elektrotech. Hluboká n. Vlt. - výběr žáků
 12. 10. - Střední škola Vimperk - Den stavitelství a architektury
 22. 10. - SPŠ keramická Bechyně - výběr žáků
 12. 11. - SŠ Vimperk - SPV, Epigon
 2. 12. - Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk – výběr žáků podle zájmu
 2. 12. - SOU Netolice, provoz Prachatice – výběr 9. tř. + z nižších tříd
 3. 6. - IPS ÚP Prachatice – 8. třídy
 červen - Elektrotech. závod Rohde & Schwarz Vimperk – 8. třídy
3. Besedy
Besedy žáků 9. tříd se zástupci SPŠ Volyně, Střední lesnické školy Písek, SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnické, SPŠ Strakonice, SOŠ elektrotechnické Hluboká nad Vltavou.
4. Zjištění předpokladů pro studium
 V září 2007 byli žáci 9. tříd seznámeni s vyhodnocením testů Scio Modul A.
 V květnu 2008 psali žáci 8. tříd testy Scio - Modul A (OSP, Čj, M). S podrobným
vyhodnocením budou žáci seznámeni v září příštího školního roku.
5. Spolupráce s rodiči
 31. 10. 2007 se konala schůzka rodičů vycházejících žáků, na které byli rodiče
informováni o způsobu vyplňování přihlášek v souladu se školským zákonem, o
termínech přijímacích zkoušek, možnosti odvolání, přiznání ZPS, atd.). Na schůzce
byli přítomni zástupci 12 středních škol: Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk,
Střední škola Vimperk, SŠ Volyně, SPŠ Volyně, SPŠ Strakonice, SOU Netolice,
Střední pedagogická škola Prachatice, SOU Blatná, SOŠ elektrotechnická Hluboká
nad Vlt., SPŠ automob. a technická Č. Budějovice, SPŠ keramická Bechyně, SPV
s.r.o. Ledenice.
 Pro rodiče žáků 5. tříd byla zorganizována společná schůzka, na které byla přítomna
zástupkyně z Gymnázia Vimperk, zástupci Ski klubu a SK Snowriders. Rodiče byli
seznámeni s možností studia na osmiletém gymnáziu a s možností přijetí do třídy
s rozšířenou výukou Tv na ZŠ.

Rozmístění žáků
Ve školním roce 2007/08 ukončilo základní školu 59 žáků z devátých tříd a 7 žáků
z nižších tříd. Od září budou navštěvovat školy ve Vimperku (SŠ Nerudova ul., Gymnázium a
SOŠ ekonomická), Volyni (SPŠ, SŠ Lidická ul.), Prachaticích (Střední pedagogická škola,
SOU Netolice), Strakonicích (SPŠ, SŠ řemesel a služeb), Č. Budějovicích (Česko-anglické
gymnázium, SŠ cest. ruchu, Střední zdravotnická škola, SŠ obchodu, služeb a podnikání, SPŠ
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automobilní a technická), Hluboké nad Vltavou (SOŠ elektrotechnická), Českém Krumlově
(Gymnázium) a v Písku (Střední zdravotnická škola, SPŠ).
Maturitní obory:
gymnázium 12 žáků (z toho 5 žáků všeobecné, 2 žáci na sportovním a 5 žáků se
zaměřením na programování), obchodní akademie 2 žáci, mechanik elektronik 3 žáci, obalová
technika 3, mechanik silnoproudého zařízení 3, hotelnictví a turismus 2 žáci. Dále pak
pozemní stavitelství, mechanik seřizovač, interiérová tvorba, sociálně správní činnost,
zdravotnický asistent, slaboproudá elektrotechnika, zdravotnické lyceum, obchodník.
Učební obory:
kuchař - číšník 10 žáků, opravář zemědělských strojů 3 žáci, instalatér 2 žáci, 3 žáci
pokrývači, 6 kadeřnic, 3 aranžérky, 2 autoelektrikáři, 1 automechanik, 1 obráběč kovů, 1
prodavačka.
Maturitní obory bude studovat 50% vycházejících žáků, učební obory 48,5% žáků.
Jedna žákyně si nepodala přihlášku.
Z pátých tříd bylo přijato 8 žáků na osmileté gymnázium.

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 2007/2008 bylo evidováno celkem 77 žáků s SPU, tj. 19,4% všech žáků
školy. Z toho 13 žáků bylo integrováno. Do reedukace byli zařazeni žáci dle
doporučení PPP.

III. Spolupráce s PPP




V rámci třídních schůzek byla v 2. třídách uskutečněna beseda pro rodiče s PhDr.
Alenou Wagnerovou na téma Činnost PPP a nutnost včasného rozpoznání vývojových
poruch učení.
Během školního roku bylo do PPP Prachatice posláno celkem 44 žádostí o vyšetření.
PPP Prachatice svolala 2 porady výchovných poradců.

IV. Další aktivity








Navázání spolupráce s Centrem pro rodinu Oblastní charitou Vimperk. Vedoucí centra
byla přítomna na zápisu do 1. tříd, zúčastnila se červnových třídních schůzek na I.
stupni s nabídkou dětského tábora. Byla dohodnuta její účast na první třídní schůzce
prvních tříd v dalším školním roce, kde nabídne aktivity Centra rodičům.
Účast na zápisu do prvních tříd.
Účast na dvou schůzkách vých. poradců svolaných PPP Prachatice.
Účast na schůzce vých. poradců a zástupců IPS ÚP z Jihočeského kraje organizované
Střední odbornou školou veterinární, mechanizační a zahradnickou Č. Budějovice.
Zde byly podány mimo jiné informace o volných místech po prvním kole přijímacího
řízení na střední školy v celém kraji, informace o průběhu přijímacího řízení na
vybraných středních školách, informace o oborech, které jsou žádoucí na pracovním
trhu a naopak byly zmíněny obory, jejichž absolventi mají problém s umístěním.
Setkání vých. poradců organizované SPŠ automobilní a technickou Č. Budějovice.
Schůzce byli přítomni zástupci firmy Bosch, které podali informace o spolupráci firmy
s průmyslovou školou v oblasti vybavení školy, možnosti praxe a posléze i zaměstnání
pro absolventy. Zúčastnila jsem se i exkurze do firmy Bosch.
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3. ICT
Ve škole je v provozu počítačová učebna pro výuku informatiky a pro práci s výukovými
pořady. Tato učebna je velmi často používána. Žáci si mohli při volném přístupu stahovat
potřebné údaje pro seminární práce a referáty na různé předměty a tuto možnost využívali
velice často 2 krát denně. Další možnost dostali žáci i ve školní knihovně, kde jsou
nainstalovány 2 počítače pro žáky a 1 pro učitele, na kterém se vede agenda školní knihovny,
včetně záznamů o výpůjčkách
Během školního roku a prázdnin se podařilo provést zasíťování téměř celé budovy 268. Tento
problém je třeba časem vyřešit i v budově v parku. Je zde ovšem veliký problém – zastaralá
až velmi zastaralá technika, která již je na pokraji životnosti.
Vzhledem k velké poruchovosti počítačů byla dočasně zrušena možnost volného přístupu
žáků na internet.
Vyvstává otázka, kdy a jak bude možné obměnit případně doplnit stávající techniku, nejedná
se totiž o malé částky.

4. Závěrečná zpráva o školní družině za rok 2007-2008
Tak jako v loňském, tak i v letošním roce se školní družina rozrostla o jedno oddělení.
Celkem 93 dětí bylo rozděleno do 4 skupin podle tříd. Činnost školní družiny se řídila
celoročním plánem vycházejícím z rámcového vzdělávacího programu doporučeného sekcí
školských výchovně-vzdělávacích zařízení ČMOS pracovníků školství.
Družina se nachází v přízemí historické budovy základní školy v parku. Po celý rok máme
možnost využívat třídy vyhrazené školní družině, které nám dovolují provozovat pohybové i
odpočinkové činnosti, či přípravu na vyučování. Součástí vybavení našich tříd je i
audiovizuální technika. Je-li venku sychravo, proběhneme se v tělocvičně, jindy na hřišti a na
pozemku u hlavní budovy. Za pěkného počasí si děti s oblibou při cestě na oběd hrají na
prolézačkách v parku.
Každý měsíc jsme s dětmi podnikli zajímavou akci, ať už to byla exkurze, návštěva,
beseda, soutěže či vystoupení s pěvecko-recitačním kroužkem. V září a v říjnu jsme navštívili
hasičské a zámecké muzeum, besedovali s městskou policií o bezpečnosti chodců
v dopravním provozu a chování na ulici. Podzim patřil sběru přírodnin, ze kterých jsme
vyráběli ozdobné řetězy, zvířátka a jiné okrasné předměty, kterými jsme si vyzdobili vestibul
a zkrášlili příchod k našim oddělením. S tímto ročním obdobím jsme se rozloučili soutěžní
znalostní hrou „Podzimníček“. Nejlepší družstva byla odměněna a všichni si po skončení
soutěže pochutnali na sušence a ovocném čaji.
Největší přípravy patřily Dni matek, který slavíme již tradičně a poprvé se konal v hotelu
Anna, neboť se i v naší škole začíná projevovat populační nárůst posledních let a prostory
školní družiny by velkému počtu vystupujících žáků a jejich publiku nestačily. V naší družině
jsme tento svátek oslavili již poosmé. Pestrý program oslavy široce obsáhl jak obor recitační,
pěvecký, hudební a dramatický, tak i sportovní tanec mažoretek.
V závěru školního roku docházelo do školní družiny 80 dětí.Výchovné problémy jsme
měli především s romskými dětmi Bárou Danihelovou a Sárou Bledou. Doposud dluží za
školní družinu každá 300,-Kč. Ze školní družiny byly s nimi také pro nekázeň a porušování
školního řádu vyloučeni Ladislav Juřena a Zdeněk Pohlotko.
V tomto roce máme zaznamenány dva úrazy. Při odchodu na oběd Jan Tischler zakopl a
zlomil si ruku, Petr Had si při seskoku z průlezek rozsekl obočí o brýle.
Z části peněz vybraných od rodičů jsme koupili dětem nový radiomagnetofon s CD,
fotbalový míč, dopravní a barevný koberec.
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5. Spolupráce ZŠ TGM Vimperk s partnerskými
organizacemi
Město Vimperk je zřizovatelem naší příspěvkové organizace, a tak je také samozřejmě
hlavním partnerem veškerého dění ve škole. Výhodou stávajícího volebního období je
skutečnost, že v Zastupitelstvu Města Vimperk působí tři členové pedagogického sboru:
Mgr. Karel Střeleček, Mgr. Josef Bejček, členkou MR je Dagmar Rückerová, ředitelka školy.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
OŠKaCR má na starost v rámci povinností obce III. stupně školství na Vimpersku. S tímto
odborem je konzultován rozpočet školy, prostřednictvím tohoto odboru žádají školy o změny
objemu rozpočtu, limity pracovníků, ve spolupráci s tímto odborem jsou pořádány kulturní
akce. V letošním roce byla prostřednictvím OŠKaCR vyřešena žádost naší školy o přidělení
finančních prostředků z rezervy na posílení mzdových nákladů. Vedení školy žádalo o
navýšení proto, že poměrně značné odčerpání finančních prostředků se děje z důvodu
existence sportovních tříd na škole. Žáci ST a jejich vyučující trénují během lyžařské sezóny
mimo Vimperk, za nepřítomné vyučující se supluje. Časté suplování se děje i díky dobrým
sportovním výsledkům žáků, kteří reprezentují školu, město i kraj. Paradoxně se dobré
výsledky školy odrazí v nižším procentu osobních příplatků učitelů oproti jiným školám. Eva
Nikodemová, pracovnice odboru školství, jednotlivé mzdové ukazatele sleduje a vyhodnocuje
a v případě naší školy oprávněnost mimořádného přidělení finančních prostředků potvrdila.
PhDr. Miloš Beneš, vedoucí OŠKaCR, je garantem při pořádání porad ředitelů ZŠ a MŠ,
při kterých kromě ekonomických záležitostí jsou podávány informace o změnách zákonů
týkajících se školství, informace o pořádání kulturních programů a soutěží. Vzhledem k tomu,
že PhDr. Beneš zároveň působí jako lektor NIDVP, pořádá pro školy semináře z oblasti
pracovněprávních vztahů.
Odbor školství uspořádal pro školské pracovníky na Vimpersku oslavu Dne učitelů, soutěž
Talent okresu Prachatice za uplynulý školní rok, ve které získali ocenění i žáci naší školy.
Odbor školství se také postaral na žádost ředitelky školy o zapsání budovy Pražská 167 mezi
kulturní památky.

Investiční odbor
Investiční odbor je velice důležitým partnerem školy v oblasti oprav a rekonstrukcí obou
budov. Vedoucí IO Ing. Michal Janče je předsedou školské rady a vede svůj odbor k aktivitě i
v oblasti vyhledávání vypsaných projektů ROP, krajských projektů aj.
OI zpracoval žádost o dotační titul na opravu střechy nad tělocvičnou v budově 1. máje
268 a také s ní uspěl, dále zpracoval žádost na rekonstrukci budovy Pražská 167, projekt na
vybudování multimediální třídy a projekt půdní vestavby pro potřeby souboru mažoretek a
divadelního souboru.
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Městská policie

Činnost MP se již několik let zaměřuje v souvislosti se školní mládeží na prevenci. V 1.
týdnu školního roku se žáci 1. tříd zúčastnili besedy se strážníkem Zdeňkem Desatem, jejíž
hlavní část proběhla přímo v silničním provozu. Na přechodu pro chodce nedaleko školy
upozorňoval strážník Desat na nebezpečí, které může děti na silnici potkat. Žáci si pod
dohledem strážníka vyzkoušeli bezpečné přecházení přes silnici, dověděli se o přednostech
výrazného oblečení a umístění reflexních nášivek. Program zaměřený na bezpečnost
v silničním provozu byl i námětem pro besedu pro žáky ve školné družině.
Strážník Z. Desat připravil také besedu pro žáky 8. ročníku. Beseda se týkala činnosti
městské policie, zákonů vztahujících se na mladistvé, trestné činnosti mladistvých, zásahům
proti výtržníkům, žáci získali také informace o nejčastějších příčinách dopravních nehod ve
Vimperku.
Strážníci MP byli také přivoláni v průběhu školní slavnosti k dechové zkoušce čtyř děvčat
podezřelých z požití alkoholu.
Městská policie je nápomocna při pořádání všech školních akcí. V červnu se ředitelka
školy rozloučila za všechny své spolupracovníky se strážníkem Zdeňkem Desatem
odcházejícím do penze.

Městské kulturní středisko
Ve spolupráci s MěKS byly pro žáky školy uspořádány mnohé kulturní akce, která byly
vybrány s ohledem na věk dětí. Žáci 1. a 2. stupně navštívili několik výchovných představení
a koncertů, prohlédli si výstavy v galerii U Šaška, zhlédli festival Natur Vision zaměřený na
filmy o přírodě.
MěKS se podílelo na organizaci MČR v mažoretkovém sportu, v rámci spolupráce
proběhlo i rozsvícení vánočního stromu ZŠ TGM Vimperk.

Spolupráce s ostatními školami a organizacemi
Velmi úzkou spolupráci navázala již před 5 lety naše škola s mateřskými školami formou
projektu Škola nanečisto. Tento projekt si klade za cíl seznámit budoucí prvňáčky se školním
prostředím, vyučujícími i způsobem práce. Pomáhá dětem zbavit se strachu z nástupu do
školy a školních povinností vůbec. O projektu jsou rodiče informováni prostřednictvím
třídních schůzek, tiskových materiálů a v letošním roce poprvé prezentací v POWER
POINTU, kterou vytvořil student gymnázia Lukáš Daněk. Jednotlivých lekcí projektu se
zúčastnilo průměrně 20 dětí, kterým byl na závěr předán pamětní list a sladká odměna.
Vedení MŠ i jednotlivé vyučující projekt výrazně podporovaly.
Děvčata z MŠ Klostermannova pod vedením svých učitelek podpořila svou účastí i
slavnostní zahájení MČR v mažoretkovém sportu v dubnu 2008.
Spolupráce se středními školami se projevila hlavně u vycházejících žáků, kteří se účastnili
akcí souvisejících s volbou povolání. Televizní studio Epigon informovalo o dění ve škole
prostřednictvím vysílání kabelové televize a přispělo ke zdárnému průběhu pořádaných
kulturních akcí ozvučením.
Na konci školního roku odešla na zasloužený odpočinek ředitelka G a SŠE RNDr. Hana
Prokopová. Za pedagogy se s ní rozloučily Dagmar Rückerová a Dana Toušlová.
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ZUŠ Vimperk spolupracuje se ZŠ TGM Vimperk již mnoho let. Obě sdružení rodičů se
spolupodílí na pořádání společenského plesu, dechový orchestr si pro svou činnost pronajímá
učebnu a skladové prostory v budově 1. stupně. Soubor mažoretek vystupuje s dechovým
orchestrem na kulturních akcích ve Vimperku, v rámci regionu i v zahraničí. Obě školy se
informují o svých akcích a vzájemně si vypomáhají. Informace o oborech ZUŠ byly podány
letos poprvé i při zápisu do 1. ročníku, neboť se ho účastnili učitelé ZUŠ. Soubor mažoretek
se připojuje i k soustředění DO v jarních a letních měsících.
ZŠ TGM tradičně spolupracuje s NP Šumava. Jednotlivé vyučující si pro své žáky vybraly
z široké nabídky akcí a výchovných programů s ekologickou tématikou. Žáci 9. B
spolupracovali jako organizátoři při pořádání Dne evropských parků v místním arboretu. Pod
Správu NP spadá i činnost Městského muzea, jež připravilo pro veřejnost i mládež řadu
zajímavých výstav.
Zimní stadion nabízel v letošním roce možnost využívat ledové plochy k bruslení školních
dětí při hodinách tělesné výchovy za sníženou cenu. Této možnosti hojně využívali někteří
vyučující tělesné výchovy na 2. a hlavně 1. stupni. Prostor ZS byl místem pořádání
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.

6. Kulturní akce pořádané ve školním roce 2007/2008
Divadla
Co je to divadlo – kulturní program MěKS - l. stupeň
Popelka – 1. stupeň
Historický pořad – Gotika – 1. – 9. ročník
Betlém – divadlo Č. Budějovice – 1. stupeň
Cesta kolem světa za 80 dní – Č. Krumlov – 1. stupeň
O Smolíčkovi – 1. třídy
Tři vlasy dědy Pohody – 5. ročník
Vývoj divadla – 6. – 9. ročník
Kniha džungle – Plzeň – 7. a 9. ročník
Semafor – kulturní pořad – 6. – 9. ročník

Filmová představení
Natur Vision – 1. – 9. třídy
Jak se dělá film – 8. – 9. třídy

Koncerty
Africká hudba – 1. – 9. třídy
Pavel Hrabě – 1. –9. třídy
Výchovný koncert ZUŠ – 1. – 9. ročník
Vývoj světového rocku – 6. – 9. ročník
Lidové písně – 1. – 5. ročník
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Besedy
Beseda s Policí ČR – 1. – 5. ročník
Beseda s Mě policií – 8. ročník
Beseda s protidrogovou tematikou – 5. – 9. ročník
Šikana – 6. ročník
Beseda se senátorem PČR p. Kalbáčem – 9. třídy
Trestní zodpovědnost – 9. třídy
Beseda se spisovatelem R. Szpukem – 7. třídy
Beseda o knize Zmizelé Čechy s p. Hajníkem - 7. třídy
Beseda s okresní státní zástupkyní – 7. A

Exkurze
Tiskárny Vimperk – 4. r.
Pizzerie Marco – 4. r.
Hotel Anna – 4. r.
Šumava – 3. r.
Den s vojáky – 1. stupeň
Výstava Chovatel Vimperk – 2. r.
Policie ČR – 2. r.
Pošta – 2. r.
Planetárium Č. B – 2. r.
Pekárna – 2. r.
Čkyně – betlémy – 5. rČkyně Velikonoce – 5. r.
Brloh - vodárna – 5. r.
Meteorologická stanice Churáňov – 5. r.
Planetárium Praha – 7. r.
Den veteránů – 5. r.
Vzdělání a řemeslo Č. Budějovice – 8. + 9. r.
Temelín, SPŠ Bechyně – 8. + 9. r.
Muzeum Vimperk – 9. r.
Epigon – 9. r.
Gymnázium – 9. r.
K – centrum Č. Budějovice – 9. r.
Bavorský národní park – 8. + 9. r.
Výstava lidské tvořivosti – Č. Budějovice – 9. třídy
Vyšší Brod – 7. třídy
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Výlety, další akce mimo školu
Adaptační kurz pro 6. třídy
Zvládnu to – 9. třídy
Pražská ZOO – 4. třídy + 1. B
Praha – Petřín – 2. třídy
Libín – 1. A
Chalupská slať, Kvilda – 3. třídy
Hluboká, Č. Budějovice – 9. třídy
8.A – turistický výlet

7. Školní knihovna v roce 2007/2008
Školní knihovna je umístěna v druhém patře přímo proti schodišti. O její chod se stará Mgr.
Alžběta Rückerová. Jako v minulém roce, tak i v letošním pomáhají ve školní knihovně dvě
děvčata – Teresa Obrataňska a Veronika Wölflová.Obě dívky jsou ze třídy 7.B a jejich třídní
učitelkou je Mgr. Jaroslava Pánová. Děvčata po celý rok ochotně půjčovala knihy v pondělí o
velké přestávce a i odpoledne po vyučování. V úterý a v pátek bylo otevřeno o velké
přestávce.
V tomto roce přibylo do knihovny 15 knih, celkový počet výtisků je tedy 2070. Knihovně
bylo také nabídnuto bezplatné zasílání Literárních novin. Knihovna nabídku přijala a již
obdržela čtyřicet výtisků těchto novin.
Do knihovny byl umístěn počítač a v něm i program, do kterého budou v roce 2008/2009
zapsány veškeré knihy, které knihovna vlastní.
Počet výpůjček se v tomto roce snížil na polovinu. Tato skutečnost je zřejmě dána tím, že
byla omezena otevírací doba, protože pedagog, který má knihovnu na starosti, působil a
vyučoval ve škole pouze tři dny. V roce 2008 však tomu bude jinak, proto doufáme, že se
návštěvnost naší knihovny zvýší.
K nejčastějším návštěvníkům knihovny patřili žáci 7.B. Stejně tak tomu bylo i
v předchozím roce.
V rámci knihovny byly také na škole uspořádány dvě besedy. První beseda se konala
v listopadu 2007.Jejím hostem byl básník Roman Szpuk, který má na svém kontě již na
sedmnáct básnických sbírek.Autor v současné době bydlí v budově ZŠ TGM Vimperk a
vedoucí knihovny Alžběta Rückerová o něm zpracovávala diplomovou práci na Pedagogické
fakultě ZČU v Plzni s názvem Život a dílo Romana Szpuka pod vedením profesora katedry ČJ
Viktora Viktory. Beseda byla uspořádána pro žáky 7.A a 7.B. Žáci těchto tříd hodnotili
setkání s básníkem velice kladně.
Druhá beseda se uskutečnila na jaře 2008. Tentokrát byl jejím hostem Mgr. Roman Hajník.
R. Hajník je autorem knihy z cyklu Zmizelé Čechy – Vimperk. Žáci sedmých tříd se na této
akci dozvěděli mnoho zajímavostí o místě svého bydliště i blízkého okolí.
O vyprávění Romana Hajníka byl velký zájem, proto je plánována druhá návštěva autora u
nás ve škole, a to pro žáky šestých tříd na podzim roku 2008.
Na začátku školního roku 2008 je také domluvena návštěva městské knihovny, ve které se od
místních knihovnic děti dozvědí o spisovateli Karlu Čapkovi, který slaví v tomto roce své
výročí.
V uplynulém školním roce se podařilo knihovně splnit vše, co si předsevzala.Byla
vybavena dvěma počítači, kopírkou, uspořádala besedu se současným autorem a i navázala
spolupráci s městskou knihovnou.
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V nastávajícím roce bude hlavním úkolem, a to především pro děvčata, jež v knihovně
pomáhají, zapsat veškerá díla, jejich autory a další informace do počítače. Pokračovat bude
spolupráce s městskou knihovnou a i se současnými autory.

Žákovská knihovna – I. stupeň
V žákovské knihovně I. stupně bylo v minulém školním roce 1052 knih. V roce 2008 jsme
zařadili 32 kusů knih. Velmi pěkný je soubor 26 knih, Čítanka pro prvňáčky.
Knihovna obsahuje knihy samostatné, které využívají žáci od druhých do čtvrtých tříd.
Dále obsahuje soubory knih, které využívají po celý školní rok paní učitelky pro
mimočítankovou četbu žáků ve třídách.
V knihovně je výpůjční doba jedenkrát týdně a jinak dle potřeby.

8. Ekologická výchova
Ekologická výchova na l. stupni ( 1.- 4. ročníky) se realizovala v učivu prvouky, přírodovědy,
vlastivědy a hlavně ve spolupráci s Národním parkem Šumava, který pro školy každým rokem
připravuje výukové programy. Programy probíhají v přírodě nebo na učebně v budově Správy NP a
CHKO Šumava.
Programy s ekologickou výchovou z nabídky Střediska ekologické výchovy, kterých jsme se
zúčastnili:
Království vody
Výroba recyklovaného papíru
Národní park Šumava,ochrana přírody
Setkání s podzimem
Tajemství lesa
Všichni potřebují domov
Zimní příroda
Putování s rysem ostrovidem
Mraveniště
Mláďata
Čtvero ročních období
Ze života motýlů
Vydra říční
Vnímání přírody všemi smysly
Na budově v parku probíhá třídění odpadů. Kontejnery na papír a na plasty jsou umístěny ve všech
poschodích.
Ve škole květinová výzdoba chodeb a tříd ,v péči o květiny se střídají děti dle určených služeb.
Ekologie a globální výchova je také hlavním tématem dalších našich akcí :

Návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech Natur Vision
Den Země 2008( 1. – 4. tř.)
Den evropských parků

47

Den Země 2008( 1. – 4. tř.)
Moto:
„Země nám toho tolik dává. Měli bychom Zemi naslouchat a slyšet tlukot jejího srdce –
a žít v harmonii s touto nádhernou planetou.“ (Yoko Ono)
Projekt: KRÁLOVSTVÍ VODY
1.Motivační pohádka Království vody
2.Exkurze ke zdroji pitné vody (odchod v 8,00 hod.)
2. tř. rybník Vodník
1. – 4. tř. vodárna Brloh
Cestou plnění úkolů ve skupinách :
Vše o vodě
 čím je pro nás voda
 kde všude je v přírodě voda (slaná x sladká )
 koloběh vody v přírodě
 jakou podobu má voda v přírodě (skupenství vody, bod varu, bod tání, sporty
spojené se skupenstvím vody)
 co můžeš, musíš a nesmíš dělat pro záchranu pitných zdrojů
 křížovka,doplňovačka,hry
3.Prohlídka úpravny vody s výkladem 2. tř. – 4. tř.
Hry na Vodníku 1. tř.

Enviromentální výchova 2007/2008
I v tomto roce jsme se zapojili do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.
(metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)
V souladu s činností těchto škol jsme pokračovali v aktivitách z předchozích let:
- třídění odpadů do instalovaných kontejnerů
ve spolupráci s NP a CHKOŠ jsme navštěvovali výukové programy středisek
enviromentální výchovy
- žáci pátých tříd vyhrabali listí pod stromořadím jírovce , tím předešli následnému
přemnožení klíněnky. Kaštany se odměňují množstvím plodů, které zájemci sbírají a
používají při přikrmování zvěře
- naše aktivity vrcholí „Dnem Země“
Den Země – termín konání se posunul na 2. 5. 2008.
Již tradicí je důkladný úklid okolí školy. Zapojili se do něho žáci 5. – 9. tříd. Úklid není
zaměřen jen na odstranění odpadků v areálu školy. Větší část činnosti je věnována péči
o okrasné rostliny (řez dřevin, ošetření vřesoviště, trávníků).
V druhé části pracovali podle těchto námětů:
5. třídy
Sněm zvířat
6. třídy
Výpravy do mikrosvěta
7. třídy
Můj strom
8. třídy
Historické dědictví
9. třídy
Přírodní a technické památky NP a CHKOŠ – zpracování projektu
Dle vybraného námětu.
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9. Soubor mažoretek

Už 15 let tvoří součást nabídky zájmové činnosti soubor mažoretek. Navštěvovaly ho
dívky od 1. ročníku ZŠ přes děvčata staršího školního věku do dospělosti, resp. do období
vysokoškolských studií. Skupinu nejstarších děvčat navštěvovalo 14 mažoretek, skupinu
juniorek 16 mažoretek, nácvik v obou skupinách řídila Dagmar Rückerová. Velký zájem o
mažoretkový sport projevují děvčata od 1. do 4. ročníku, tréninky těchto dívek vedla Dana
Kubíčková. Skupinu 1. tříd navštěvovalo 15 děvčat, ze 2. tříd se mažoretkovému sportu
věnovalo 10 dívek, ve skupině kadetek (3. a 4. třídy) trénovalo 21 děvčat. V pěti skupinách
souboru pracovalo 76 dívek
K tréninku a nácviku choreografií byly využívány obě tělocvičny školy, školní hřiště a
chodby budov. Nejmladší děvčata jsou při trénincích vedena k zvládnutí pochodového kroku
a k technickému zvládnutí práce s hůlkou. Postupně jsou přidávány náročnější prvky, např.
polkový krok, polkový krok s otočkou, vykopávání nohou, prvky latinskoamerických tanců.
S vysokou technickou náročností práce s hůlkou v posledních letech se musel vyrovnat i náš
soubor. Starší děvčata zvládla obtáčení hůlky kolem pasu, krku, kolena i nohou, připojeny do
choreografií byly vyhazovačky s rotací, švihy a přehazování na velkou vzdálenost po
diagonále.
Tréninková lekce je rozdělena do tří částí. První se věnuje rozcvičení, další představuje
nácvik jednotlivých pohybových a tanečních prvků využívaných v choreografii a technické
práci s hůlkou. Třetí část lekce je věnována nácviku nových choreografií a opakování
choreografií určených k vystoupení.
Soubor nacvičuje jednak sestavy na převážně pochody hrané dechovým orchestrem a
jednak skladby současných skupin a orchestrů, se kterými vystupuje na soutěžích, plesech a
vystoupeních objednaných bez dechového orchestru.
Materiální podmínky pro činnost souboru týkající se pomůcek jsou vyhovující. Soubor má
k dispozici CD přehrávače a dostatečné množství hudebních nosičů. Co se týče prostorových
podmínek soubor se stále potýká s nedostatečnou možností využívat tělocvičnu podle svých
potřeb. V každé budově školy mají skupiny mažoretek k dispozici sklad kostýmů a pomůcek.
V letošním roce byl odborem investic MěÚ Vimperk vypracován a podán projekt na
vytvoření zázemí v půdním prostoru budovy 1. máje pro potřeby souboru mažoretek a
divadelního souboru.

Každá členka souboru platí měsíčně částku 60,- Kč. Mažoretky od 1. do 4. třídy
odevzdávají příspěvek na účet školy a z této částky je hrazena mzda vedoucí kroužku a
některé pomůcky. Juniorky a seniorky předávají stejnou částku na účet Rady rodičů ZŠ TGM,
neboť je jejich činnost koncipována jako nepovinný předmět. Z finančních příspěvků rodičů a
za podpory kulturní komise byly letos pořízeny pro juniorky a seniorky nové kostýmy (návrh
pí Eva Nováková, šití pí Růžena Štroblová), seniorky začaly letos trénovat s novými hůlkami,
které byly pořízeny z prostředků souboru.
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Vystoupení s dechovým orchestrem
1) Osvobození Vimperka – 6. 5. – všichni
2) Den s deníkem – 6. 5. – J,S
3) Hasiči Zvíkov – 7. 6. – K, J, S
4) Fedo Štětí – mezinárodní hudební festival – 20. – 22. 6. – S
5) Školní slavnost – 25. 6. – všichni
6) Noční koncert – zámek – Vimperk – 27. 6. – K, J, S
7) Ruderting SRN – 5. 7. – J, S
8) Husinecké slavnosti – 6. 7. – J, S
9) Pouť Stachy – 6. 7. – J, S
10) Pouť Borová Lada – 3. 8. – K, J, S
11) Obec Jihočeského kraje – Malenice – 16. 8.- J, S
12) Volarské slavnosti – 23. 8. – J, S
13) Soustředění Nové Hutě – 24. – 26. 8. – J
14) Hasiči Bohumilice – 6. 9. – J, S
15) Výročí Gymnázia Prachatice – 28. 9. – J, S
16) Hasiči Vacov – 21. 6. - K
Vystoupení na CD
1) Euroforest Prachatice – 19. 9. 07 – J, S
2) Vystoupení pro seniory Vodňany – 17. 12. – K, J, S
3) Ples dechovky a mažoretek Vimperk – 5. 4. – všichni
4) Vystoupení pro seniory Lenora – 12. 4. – J, S
5) MISS dětských domovů Volyně – Strakonice - - 12. 4. – S
6) MČR v mažoretkovém sportu Vimperk – 19. 4. – K, J, S
7) MČR Hořice – semifinále – 1. 6. – K, J, S
8) Pouť Vlachovo Březí – 10. 5. – J, S
9) Festival Freyung – 26. 7. – J, S
10) Šumavské Hoštice – výroči FC – 9. 8. – J, S
11) Němečtí rodáci – Vimperk – 13. 9. – J, S
12) Penzion Šumavous – 20. 9. – J, S
13) Ples Vodňany – 15. 2. – K
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10. Činnost dramatického souboru
Dramatická výchova jako nepovinný předmět.
Základem dramatické výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní,
přednesové. Děti jsou rozděleny dle věku do čtyřech skupin.Celkem 40 dětí z 1. až 9. ročníku.
Účast na školních akcích, kulturních vystoupeních:
Ozdravovna Javorník – hrajeme dětem
Noc s Dramaťákem
Mikulášské vystupování – Čertovská pohádka
Rozsvěcování stromku - Cesta do Betléma
Živý Betlém
Bechyňské Jaro 2008 – Werichovy pohádky – diplom poroty
Okresní recitační soutěž v Prachaticích
Krajská recitační soutěž ve Strakonicích
Divadelní Žabka – VI. Ročník festivalu - diplom Žabího skoku
Soustředění na Javorníku
Setkání s Dramaťákem v MěKS – tradiční shrnutí celoroční práce všech skupin
( Minipohádky o zvířátkách, Kočičí palác, Fimfárum, Něco z Dona Juana, Nechte na hlavě
aneb Klobouk v akci – scénky, Drobničky z recitační dílny – vítězové okresního kola
Tereza Daňková, Karolína Karasová, Jan Pichler, Karin Paštiková)
Školní slavnost – Písemka z dějepisu

11. Hodnocení časopisu KOŠ
Ve školním roce 2007/2008 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 byly na téma:
 Rámcový vzdělávací program
 Protidrogová prevence
 K - Centrum, záchytka
 Testy Scio - 9. třídy
 Jak vybrat povolání
 Schůzka rodičů 9. tříd
 Odevzdání přihlášky
 Školský zákon č. 561/2004 Sb.
 Odvolací řízení
 Dětská setkávání
 Výuka Šumavou
 Návštěvní den
 Školní družina při ZŠ
 Co má umět předškolák
 Škola nanečisto
 Dramatická výchova
 Sběr léčivých bylin ve šk. družině
 Veřejná sbírka pro CKP CHRPA
 Informace školní jídelny
 Talent okresu Prachatice
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Kroužek lyžování - Skiraple
SK Snowriders informuje
Mistrovství ČR v karate

Červnové číslo obsahovalo zejména:
 výsledky soutěží školních, oblastních a okresních kol v Čj, recitaci, Aj, Nj, D, M, Hv,
informatice. Zdravotnická soutěž, Města kolem světa
 výsledky sportovních soutěží (např. atletické olympiády, Pohár rozhlasu, Mc
Donald´s Cup, MČR v mažoretkovém sportu
 Soustředění snowboardistů, Skiraple
 exkurze a výlety (Meteorologická stanice, NP Bavorský les, Vyšší Brod, pekárna, IPS
ÚP Prachatice, Okresní archiv, Rohde & Schwarz)
 Projekt Brýle pro Afriku
 Adaptační kurz Na jedné lodi
 besedy - Rozvoj ekonomiky regionu, Beseda v knihovně
 SCIO testy (Modul A) pro 8. třídy
 Vycházející žáci, Ukončili základní školu, Sportovní klání 9. tříd
 Den Země
 projekt Naše město (6. třídy)
 Sběr léčivých bylin

12. Sportovní aktivity
Plavecký výcvik
Ve školním roce 2008/2009 se žáci obou čtvrtých ročníků a obou 3. ročníků zúčastnili
povinného plaveckého výcviku. Výcvik probíhal v krytém Plaveckém bazénu v Prachaticích
pod vedením zkušených instruktorek plavání. V průběhu 10 lekcí žáci se žáci zdokonalovali
v plaveckých stylech a nechyběly ani závody a hry ve vodě.
Plavecký výcvik naše škola organizuje i pro 1. a 2. třídy, které se účastní pěti lekcí . Tyto
třídy si hradí kromě cestovného i jednotlivé lekce plavání, zatímco 3. a 4. třídy mají lekce
hrazeny ze státních financí.
Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd je povinný, náklady na výuku hradí škola - stát.
Žáci se zúčastnili deseti lekcí plavání, jedna lekce trvala 90 minut. Pod vedením plaveckých
instruktorek z Plaveckého bazénu v Prachaticích děti absolvovaly nácvik a výcvik plaveckých
stylů, hrály hry ve vodě, zapojily se do plaveckých závodů a v závěrečné hodině povinného
plaveckého výcviku získaly plavecké vysvědčení. Na plavecký výcvik jezdili žáci autobusem
ČSAD, dopravu si hradili sami.
Protože doprava je velmi drahá, volná místa doplňujeme žáky prvních a druhých
tříd, kteří tímto navazují na zdokonalovací kurzy plavání, které započaly děti navštěvovat již
v mateřských školách. Tento systém se nám velmi osvědčil, žáci neztrácí kontakt s vodou a
jsou připraveni lépe zvládnout základní kursy. Zdokonalovací lekce i dopravu si tito žáci
platili
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Lyžařský kurz 7. tříd
Lyžařský kurz proběhl v termínu 3. – 7. 3. 2008 a zúčastnilo se ho 15 žáků ze třídy 7. B
na Nových Hutích v Chatě škola, kde měli žáci zajištěno ubytování i stravování. Vedoucím
kurzu byl pan učitel Bejček, další instruktorkou byla Dana Toušlová a Jaroslav Kolman.
Přestože letošní zima byla velmi špatná na sněhové podmínky, docházeli jsme s dětmi na
místo, kde se dal lyžařský výcvik provádět. Celý kurz proběhl bez úrazu a v průběhu celého
týdne se nevyskytly žádné výchovné problémy.

13. Třídní schůzky
Během školního roku 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
90 %.
Koncem října 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 29. 10. 2007 třídní schůzky ostatních tříd, ovšem
trochu jiným způsobem. Tyto třídní schůzky jsme nazvali Návštěvní den ve škole v režii žáků,
což spočívalo v tom, že na schůzky mohli přijít rodiče v doprovodu svých dětí,které je
prováděly po škole a seznamovaly je s tím, co je ve škole nového, ukazovaly jim výsledky své
práce a pak se se svými rodiči mohly účastnit samotných schůzek ve svých třídách. Během
prohlídky školy mohli rodiče zhlédnout videodokument o škole a městě Vimperk.
Rodiče zde získali základní informace o škole, třídním kolektivu a o prospěchu a chování
za l. čtvrtletí. Rovněž byli informováni o školské radě, o radě rodičů a byl zde schválen
příspěvek do RR, který činí 100,-. Průměrná účast rodičů na těchto třídních schůzkách byla
68 %.
Na konci l. pololetí se konal den otevřených dveří, kdy rodiče hovořili o prospěchu a
chování s jednotlivými pedagogy školy.
23. 4. 2008 proběhla 2. třídní schůzka. Zde rodiče získali informace o školních akcích
ke konci školního roku, školních výletech, soutěžích, školní slavnosti, byli informováni o
novém ŠVP, podle něhož škola vyučuje od září v l. a 6. ročníku. Dále rodiče získali informace
a prospěchu a chování svého dítěte. Účast na těchto schůzkách byla na l. stupni 74 %, na 2.
stupni 54 %.
Na závěrečném dni otevřených dveří, který se konal 12. 6. 2008, byla účast rodičů žáků 1.
stupně přibližně stejná jako při třídních schůzkách, na 2. stupni byla účast nižší především u
žáků 9. tříd.
Mezi hlavní priority, které si škola klade za cíl v příštích letech, je zvýšit návštěvnost
rodičů ve škole, prohloubit komunikaci mezi školou a rodiči.
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14. Rada rodičů a ples školy
Nezávisle na Školské radě pracuje na škole Rada rodičů, kterou tvoří zástupci rodičů
z jednotlivých tříd. Funkci předsedy RR vykonává pí Blanka Jančová, práci pokladníka
vykonává paní Milena Jandová. Schůzky RR se konaly průměrně 1 x za 2 měsíce. Na
jednotlivých schůzkách se nejprve odsouhlasil příspěvek RR, který činí 100,- Kč na žáka.
Celkem bylo na příspěvcích vybráno 31 300,-Kč. Tyto peníze byly rozděleny žákům tak, že
RR hradila příspěvky na cestovné jednotlivým třídám např. na exkurze, divadla, plavání,
lyžařské kurzy, dále z těchto peněz jsou hrazeny ceny na odměny žákům za výsledky soutěží,
odměny žákům 9. ročníků na Školní slavnost, atd.
Spolupráce školy s Radou rodičů probíhá velmi dobře. Členové RR se pravidelně podílejí
na pomoci škole při pořádání školních slavností, hlavní aktivitu vyvíjejí zástupci rodičů při
organizaci plesu. Všichni se zapojují do zajišťování a přípravy tomboly, v průběhu plesu se
spolu s rodiči ZUŠ podílejí na jeho organizaci.
Letošní Ples dechovky a mažoretek se konal 5. dubna 2008 v sále kulturního domu. Hudbu
již tradičně zajišťovala skupina Apollo. Že si tento ples získal velkou popularitu, o tom svědčí
především to, že jsou každoročně všechna místa v sále vyprodána. O program se v průběhu
večera starají mažoretky se svými vstupy, velkým zpestřením je půlnoční představení, které
zajišťují jak mažoretky, tak členové dechového orchestru ZUŠ. Tak jako v minulých letech
i letos byla na tento ples slyšet z řad veřejnosti především kladná odezva.

15. Rada žáků
Již několik let pracuje na škole Rada žáků ZŠ TGM Vimperk. Její činnost závisí na
zvolených členech a mluvčích jednotlivých tříd. Pro informace o činnosti RŽ byla v přízemí
budovy 1. máje instalována nástěnka, o kterou se starali členové rady. Informovali o
schůzkách a o připravovaných akcích rady ve spolupráci s učiteli a vedením školy.
Zástupci jednotlivých tříd v radě žáků:
V. A – Karin Paštiková
V. B – Jiří Vavera
VI. A – Leoš Vavřík
VI. B – Lucie Harenčáková
VII. A – Veronika Hudečková, Klára Váchová
VII. B – Jana Pawlitschoková
VIII. A – Jan Pichler
VIII. B – Michal Zacpal
IX. A – Ladislav Pešl, Martin Habart
IX. B – Petra Pavlitschková, Jaroslava Janoudová
IX. C – Michala Pospíšilová
V průběhu školního roku se uskutečnilo 7 schůzek rady žáků. Na prvním jednání proběhla
volba členů, kteří zodpovídají za určité činnosti. Pro letošní rok byli zvoleni jako předsedové
rady dva žáci ze třídy IX. A – Martin Habart a Ladislav Pešl, o zapisování se členové rady
střídali podle pokynů předsedů. Předsedové zároveň jednotlivé schůzky svolávali
prostřednictvím nástěnky, popř. osobně.
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Některé akce, na kterých se podílela velkou měrou rada žáků







Prodej placek s vyobrazením koní
Projekt Výuka Šumavou
Zajištění mikulášské návštěvy v budově Pražská
Brýle pro Afiku – sbírka
Soutěž tříd v účasti na soutěžích a olympiádách – nebyla dokončena
X – faktor – návrh – soutěž se neuskutečnila pro nezájem

Činnost žákovské rady představuje určitý podíl dětí na ovlivňování činnosti školy v oblasti
zájmové aktivity, v oblasti sociálních vztahů a vytváření vztahů ke škole a jejímu majetku.
Předpokládáme, že tato rada bude pokračovat ve své činnosti i v následujícím období.

Školní mléko
Ve školním roce 2007/2008 byla vhodná nabídka mléčných výrobků pro školy za výhodné
ceny, které byly dotovány státem.
Pravidelně se po měsíci střídaly lipánky, jogurty a mléka různého druhu. O zdravou
svačinu byl veliký zájem hlavně v nižších ročnících. Tuto nabídku využívalo přes polovinu
dětí ve škole v parku.
Vše důkladně zabezpečoval pan Josef Smola, který se staral o objednávky a vše roznášel
do jednotlivých tříd.
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16. Školní slavnosti
Rozsvícení vánočního stromu
Oslavy vánočního času nejsou na školách výjimkou a není tomu jinak ani u nás ve škole
snad s tím rozdílem, že jsme s touto tradicí začali již v roce 1987, kdy vedoucí pěveckého
souboru Dagmar Rückerová připravila se žáky Vánoční zpívání pro rodiče a hosty. Postupně
se tato oslava Vánoc vykrystalizovala do velké školní slavnosti, která probíhala v dostupných
sálech ve Vimperku včetně kinosálu v kasárnách U Sloupu. Před pěti lety jsme takováto
vystoupení dětí zaměnili za akci Rozsvícení vánočního stromu ZŠ TGM a připojili se stejně
jako v předcházejících letech k adventním akcím MěKS Vimperk.
Rozsvícení vánočního stromu ZŠ TGM se konalo 9. prosince 2007 v prostorách školního
dvora. Program byl sestaven z vystoupení žáků školy pod vedením učitelek a vychovatelek
školy. Vyprávění o adventu si připravili žáci 9. A pod vedením Dany Toušlové, mikulášské
veršování předvedl Dramaťák Ivy Karasové. Lenka Malíková a Bronislava Desatová
nacvičily s dětmi školní družiny pásmo písniček a básniček se zimní tematikou, taneček pod
vedením D. Kubíčkové a J. Frčkové ukázaly děti z 1. ročníku. Prezentaci s názvem Vánoce u
nás ve škole vznikl v 9. B pod vedením D. Rückerové, choreografii s pohádkovým námětem
vytvořila s žáky 5. A Alžběta Rückerová. Závěr programu patřil vystoupení Dramaťáku a
s názvem Oživlý Betlém a vánočnímu přání všem přítomným od žáků 9. A.
Vánoční strom symbolicky rozsvítil společně se všemi účinkujícími dětmi starosta Pavel
Dvořák.

Školní slavnost
Závěr školního roku si nejen žáci a učitelé školy, ale i vimperská veřejnost, nedovedou
představit bez školní slavnosti ZŠ TGM Vimperk. Na slavnosti, která probíhá v prostorách
školního hřiště na zapůjčeném pódiu SKI Šumava, se vystřídají vystoupení jednotlivých tříd a
zájmových skupin, důležitou součástí je také vyhodnocení premiantů školy. Slavnost je také
příležitostí k setkání bývalých žáků a učitelů školy.
Letošní loučení se školním rokem se konalo 25. června 2008 a pozvání na tuto akci přijal
místostarosta Ing. Bohumil Petrášek a členka MR Ing. Jaroslava Martanová, kteří v průběhu
slavnosti oceňovali premianty školy společně s ředitelkou a zástupkyní.
Jednotlivé vyučující připravily se svými žáky vystoupení, ve kterých se jasně projevovala
radost z přicházejících prázdnin. Školní slavnost byla zahájena průvodem žáků 9. tříd
s transparenty, souboru mažoretek a dechového orchestru ZUŠ Vimperk. Akce začínala na
náměstí U Jelena za hojné účasti diváků, kteří se k průvodu připojili. Po zahájení slavnosti
ředitelkou školy a místostarostou Petráškem předvedli žáci svá jednotlivá vystoupení. Alžběta
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Rückerová připravila s děvčaty ze 7. AB taneční kreaci na skladbu z filmu Hříšný tanec,
Dramaťák I. Karasové se prezentoval vystoupením Písemka z dějepisu. Mažoretky D.
Kubíčkové předvedly duo s třásněmi a miniformaci s tyčkou, na slavnosti nechybělo ani
vystoupení školní družiny pod vedením L. Malíkové a B. Desatové. J. Ondřejová nacvičila se
3. A vystoupení Roboti, parodii na tréninkovou činnost ukázali sportovci ze 6. A pod vedením
trenéra a učitele P. Steinbacha. Hokejky a deštníky byl název vystoupení tříd pí učitelek
Mondlové a Schneiderové, Obludu s 1. AB nacvičily vyučující D. Kubíčková a J. Frčková.
Druháci s pí učitelkami I. Karasovou a D. Daňkovou sdělili publiku Hlavně nesmí býti
smutno.
Zlatým hřebem každoroční školní slavnosti bývá rozloučení žáků 9. tříd. Deváťáci předali
štafetu nejstarších žáků na škole svým následovníkům, každá třída si pod vedením třídních
učitelů připravila závěrečné společné vystoupení. Se sportovní třídou 9. A trénovala několik
týdnů TAE – BO třídní učitelka Věra Ettlerová, taneční vystoupení 9. B (tř. uč. B. Sellnerová)
s ukázkami tanců 60. let nacvičila H. Jíňová, 9. C se prezentovala tanečním vystoupením ve
vojenském duchu pod vedením A. Rückerové (tř. uč. R. Voldřichová). Při závěrečném loučení
jednotlivých žáků s třídními učiteli a se školou vůbec nechyběla slova poděkování, předávání
květin a samozřejmě slzy lítosti i radosti.

17. Talent okresu Prachatice
Dne 13. 11. 2007 proběhlo v MěKS ve Vimperku slavnostní vyhlášení Talentu okresu
Prachatice. Tohoto ocenění se dostalo žákům základních škol a studentům středních škol,
kteří jsou výjimeční ve svých dovednostech či znalostech a získali určité ocenění v okresních,
krajských nebo celostátních soutěžích.
Talent okresu Prachatice byl vyhlašován ve čtyřech kategoriích – umělecké, sportovní,
humanitní a přírodovědné. Celkem bylo navrženo na 50 uchazečů o tento titul. Na naší škole
byli navrženi na titul Talent okresu Prachatice tři žáci – všichni v oblasti sportovní – Pavel
Samohejl – ze třídy 5. A, Veronika Hudečková – ze třídy 7. A a Olesya Samadovská ze třídy
9. A.
Příjemnou atmosféru úterního odpoledne zpestřila hudební vystoupení žáků ZUŠ a
pěvecké vystoupení dívčího tria z Gymnázia Vimperk. Celým programem provázel Mgr.
Roman Hajník, kterého na pódiu vystřídali při slavnostním předávání cen starosta města
Vimperk Mgr. Pavel Dvořák, místostarostka města Prachatice pí Hana Rabenhauptová a
vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve Vimperku PhDr. Miloš Beneš.
Z naší školy získala titul Talent okresu Prachatice žákyně deváté třídy Olesya
Samadovská.

57

18. Charitativní akce
V rámci posílení sociálního cítění a soucítění s nemocnými a v rámci posílení vztahu
k přírodě se škola zapojila do některých charitativních akcí.



Fond Sidus

Do této akce jsem zapojili již podruhé, z první prodejní sbírky bylo pořízeno zařízení pro
vyšetření funkce plic novorozenců, které doplnilo dosavadní vybavení pracoviště funkční
diagnostiky a díky němu mohou lékaři zahájit léčbu dětí daleko dříve než tomu bylo
doposud. V letošním roce akce probíhala pod názvem Sidusiáda. Garantem byla paní
učitelka Iva Karasová a sbírka probíhala formou prodeje výrobků firmy. Děti naší školy
zakoupily výrobky za 1 850,-Kč. Finanční prostředky byly odeslány na číslo účtu
společnosti, neprodané výrobky vráceny.



Projekt „Brýle pro Afriku

Tuto humanitární sbírku vyhlásila organizace SIRIRI ve spolupráci s ZOO v Liberci.
Cílem bylo vybrat od našich žáků již neužívané dioptrické brýle, které byly zaslány
organizátorovi sbírky a následně do oblasti střední Afriky. Dne 5. 5. 2008 jsme odeslali
vybrané brýle na sběrné místo na Základní škole speciální v Praze. Akci měla na starost
paní učitelka Olga Lavičková a díky ochotě a porozumění žáků a jejich rodičů se nám
podařilo vybrat 115 kusů dioptrických brýlí.



Prodej ozdobných placek s vyobrazením koní

Do této charitativní akce se naše škola připojila již třikrát. V předcházejících letech se
akce týkala prodeje pohlednic s fotografiemi koní, v letošním roce to byly ozdobné
předměty. Ttuto prodejní sbírku měla na starost paní učitelka Marie Čejková a samotného
prodeje se účastnili členové rady žáků L. Pešl a M. Habart. Prodali zboží v hodnotě
4 000,- Kč, částka byla odeslána na účet organizátorů.
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za r. 2007
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Dotace za rok 2007 :
státní
12 907 000,- Kč
stát - Protigrogová
6 600,-Kč
stát – SIPVZ /zavedení internetu/19 670,-Kč
Město
2 255 000,- Kč
příspěvek Město
10 000,- Kč
------------------------------------------------------------------------

Celkem .................15 198 270,- Kč

Celkem příspěvek od zřizovatele (Město Vimperk) : 2.265 000,- Kč
ZŠ TGM l.máje 268 Vimperk obdržela
z rozpočtu zřizovatele částku: 2.255 000,- Kč – provoz neinvest. příspěvek
10 000,- Kč – příspěvek na sportovce /lékař. prohlídky/

Vyúčtování dotace – pro sportovce 10 000,- Kč
prohlídka sportovců – MUDr, Fuks ..... 5000,- Kč
speciál. prohlídka Praha ....................... 5000,- Kč
-------------------------------------------------------Celkem .....................................
10 000,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu : 12 907 000,- Kč
z toho

(UZO 33353)

9 152 000,- Kč - platy
3 213 350,- Kč – odvody
29 000,- Kč - ost. osobní náklady
183 040,- Kč příděl do FKSP
329 610,- Kč ONIV

SIPVZ (UZO 33245)
19 670,- Kč
Protidrogová dotace (UZO 33163)
6 600,- Kč
---------------------------------------------------------Celkem dotace od státu ..............12 933 270,- Kč

Celková výše dotací a neinvestiční příspěvku za rok 2007 .... 15 198 270,- Kč.
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Hospodářský výsledek :
celkový (tzn. hlavní činnost + doplňková činnost) ... ztráta - 250 950,12 Kč
z hlavní činnosti ...................................................... ztráta - 262 537,22 Kč
z doplňkové činnosti ...........................................
zisk
11 587,10 Kč
(bude hrazen v roce 2008 z rezervního fondu – žádost zřizovateli)

Státní prostředky
Rozpočet přímých výdajů na rok 2007
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

(15.3. 2007)
39,4
12 735 000
9 054 000
--3 169 000
181 000
331 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2007 (15.11. 2007)
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

41.00
12 907 000
9 152 000
29 000
3 213 000
182 000
331 000

Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2007 - ONIV
Schválený rozpočet ONIV
331 000,Poslední upravený rozpočet ONIV (bez odvodů)
331 000,Skutečně čerpáno
329 610,( přečerpáno odvody a FKSP)
1 390,- ...... 331 000,Určení
Částka v Kč
_________________________________________________________________________
Cestovné
23 691,Cestovné na vzdělávání
4 786,-
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Služby, školení a vzdělávání
29 106,Ochranné pom. ZŠ
4 026,50
Ochranné pom. ve ŠJ
8 633,70
4,2 promile z HM
38 561,režie za obědy
41 961,- (z toho šj 4 985,-)
pomůcky
85 669,učebnice
113 329,(utraceno 113 329,- a vráceno od žáků 45 241,-)
- 45 241,- ....(čerpáno 68 088,-)
Plavecký výcvik
25 088,potřeby pro l. třídu (dostávají 200,- Kč na žáka v učebnicích)
----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
329 610,- Kč
(dotace 331 000,- Kč vyčerpali jsme 329 610,- ONIV a 1 390,- odvody přečerpáno)
Byla vyčerpána celá dotace ze státu (UZO 33353) ....... 12 907 000,- Kč

Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2007
Státní prostředky
Určení

Schválený
Poslední upravený
Skutečnost k 31.12. 2007
rozpočet
rozpočet
_________________________________________________________________________________________
Platy zaměstnanců celkem
9 054 000
9 152 000
9 152 000
v tom pedagogové
7 963 398
školní družina
492415
škol. jídelna
696 187 ........ 9 152 000
Ostatní platby za prov. práce
--v tom vyplacené na dohody činnost
na práci
Zákonné odvody celkem
Odvody do sociálního fondu
v tom z platů ze SR

29 000

29 000
24 920
4 080 ..............

29 000

3 169 000

3 213 000

3 213 350............

- 350

181 000

182 000

183 040 ...........

- 1040

Přímé ONIV
331 000
331 000
329 610
Vyčerpáno z ONIV na odvody a FKSP
1 390 ........... .. 331 000
________________________________________________________________________________________
12 735 000
12 907 000
12 907 000

Prostředky Města
Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst.
ŠD

179 200
147 219
14 440
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ŠJ
OPPP - dohody
z toho: právní zaměstnanci
(dohody činn. 35 640,- a práce 11 040,-)
pedagog. zaměstnanci - kroužky
ŠJ

17541
104 445
46 680
51 765
6 000

Prostředky ostatní - VHČ(doplň. činnost)
Platy zaměstnanců
z toho správní
jídelna

171 450
--171 450

OPP – Pánová (žáci Markovi)
OPP – Protidrogová prevence
OPP - Hudeček , Střelečková

5 280
1 700
43 110

Celkový objem spotřeb. prostředků na platy .......
/státní + Město + doplň. čin./
z toho : OPPP
/státní + Město + doplň. čin./

9 686 185
183 535

Skutečný počet zaměstnanců je 46,813 z toho: stát 44,953, Mě 0,8 a ost. 1,06.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2007
Rozpočet DVPP - přiděleno ze SR ........... 19 700,- čerpáno 29106,- Kč vzdělávání
(uvedeno z ONIV) – 394ž.x50,- Kč
4 786,- Kč cestovné vzděl.
---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem přiděleno ..............
19 700,- ..čerpáno 33 892,- Kč

SIPVZ
z MŠMT účelově přiděleno .......... 19 670,- (na SIPVZ – UZO 33245)
čerpáno: připojení k síti internet ............ 4641,- Kč doklad č. 98 – listopad
materiál na připojení k internetu .. 9065,- Kč
č. 97 – listopad
připojení k internetu ................... 1323,- Kč
č. 126 – prosinec
připojení k internetu .................. 4641,- Kč
č. 125 – prosinec
_______________________________________________________
Celkem vyčerpáno ................... 19 670,- Kč
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1) Čerpání prostředků na DVPP
školení:
Cestovné na vzdělávání (doloženo u cestovného měsíčně) ........................

4 786,-

5.2. dokl. č. 14 Toušlová Dramat. mediál. výchova v Čj .............................
400,28.2.
173 Malíková Hudební dílna ......................................................
350,31.5.
89 Ondřej., Schneider. – ŠVP ČJ na l. stupni ........................... 1040,30.9
4 Lehečková, Přistup k dětem, které jsou dětmi....
1000,30.10
91 Rücker., Toušl. – Jak učit Čj a liter. na 2. st. ZŠ ................. 1080,92 Toušlová – ŠVP ČJ na l. st.
....................
540,30.11.
Daňková, Karasová .. Aj l. ročník ..................
5000,Toušlová
....................
860,Malíková
...................
350,pomůcky:
31.3.
30.6.

30.9.
30.11.
30.11
30.11.

151 ......................................................................................906,- a 548,84 Kafomet
...........................................
2150,86 Brožura pro ZŠ .......................................
748,87 Časopis ČJ
........................................................
175,102 Poradce k volbě povolání .....................................
721,Nový Zéland (Bejček) ............................................
250,Slovník řed. školy ...................................................
672,Pokladna – knihy ...................................................
320,-

programy: 24.9. ................................................................................
11 996,------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem vzdělávání
33 892,Rozpočet : 50,- Kč x 394 žáků = 19 700,- Kč
Čerpáno:
...............
33 892,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje na DVPP v roce 2007 činily ......................33 892,- Kč
Vzdělávání proběhlo v souladu s plánem rozvoje ped. pracovníků školy.
Vzdělávání proběhlo v rámci nabídky Pedagogického centra Č. Budějovice.
Všechna školení jsou akreditována.

PŘÍJMY za rok 2007
1. Poplatky od rodičů : školní družina
............. 77 720,mažoretky
............. 25 220,kroužky
............. 57 930,________________________________
Celkem
............ 160 870,2. Ostatní příjmy:

Tržby z prodeje služeb:
stravné
.......... 1 025 733,80
výpěstky zahrada
............
956,--
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příspěvek na kroužek ...............

5 760,- ........ 1 032 449,80

úroky
................
25 266,88
vratka za učebnice od žáků ...
45 241,jiné ost. výnosy ..................
14 790,00
vratky za sešity, ŽK ............
36 621,zisk z karet
..............
1 258,96
karty stravné (ceniny) .............
10 868,04
režie za obědy ŠJ
.............
43 148,prodej DDHM stoly ..............
200,dotace
........... 15 198 270,- ....... 15 375 670,88
____________________________________
Celkem příjmy
......
.16 408 120,68

Příjmy ad.1 - 2:
/hlavní činnost/

……………………………… 16 568 990,68

3. Příjmy z doplňkové činnosti:
Tržby z prodeje služeb účet 602:
Pronájem tělocvičny
........... 19 525,Pronájem bytů a garáží .......... 66 665,Pronájem prostor SKI ..........
6.000,-„.......... 26 500,Pronájem ZUŠ
............. 12 700,- .........131 390,Cizí strávníci

Výnosy

-

......... 265 475
435 721,- ..........701 196,-

Jiné ostatní výnosy účet 649:
nápoj. automat ........................... 4 380,cizí strávníci zisk
20 618 ........
___________________________________
celkem doplň. činnost ............. 857 584,00

24 998,-

Celkem výnosy ad.1 – 3 : ........................... 17 426 574,68 Kč
Náklady na doplňkovou a hlavní činnost za r. 2007
NÁKLADY – doplňková činnost
Náklady na doplňkovou činnost :
Spotřeba materiálu účet 501:
potraviny
322 886,- .............................

322 886,-

Spotřeba energií účet 502:
elek. energie - nájmy byt 7 597,elek. energie SKI
26 779,-
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vodné nájmy Tv, byty
plyn nájmy – ZUŠ, Tv
- byty

13 040,7 480,5 399,40 ............................ 60 295,40

Opravy a udržování účet 511:
opravy byty
40 513,50
opravy ŠJ
116 792,00 ........................... 157 305,50
Mzdové náklady účet 521:
mzdy ŠJ
177 868,mzdy ZŠ
43 110,- celkem mzdy .........220 978,00
Zákonné sociál. pojištění účet 524
odvody
17 783,odvody ze Šj
62 255,- .....................

80 038,-

Zákonné sociál. náklady ze Šj cizí účet 527.........................

3 557,-

Ostatní sociální náklady ze Šj účet 528 ..............................

702,-

Jiné ostatní náklady účet 549 ..............................................
--------------------------------------------

235,00

Celkem náklady na doplň. činnost ...................................845 996,90 Kč

Příjmy na doplň. činnost - náklady na doplň. činnost = zisk ......11 587,10 Kč
/ 857 584,- - 845 996,90 = 11 587,10/

Náklady na hlavní činnost
Spotřeba materiálu účet 501 30 – 501 71:
čistící materiál ............................ 41 254,čistící materiál škol. jídelna ..... 33 132,kancelář. materiál ....................... 65 115,60
technický materiál ...................... 62 563,00
materiál neurčený ....................... 4 243,70
materiál neurčený ŠJ ................... 7 875,35
spotřeba potravin ......................882 160,11
spotřeba potravin
/závodní stráv./.. 131 347,00
pohon. hmoty ............................... 999,50
DDHM ........................................ 91 049,10
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DDHM školní jídelna ................ 22 633,90
OOPP .../ze státu/......................... 4 026,50
OOPP Šj .. /ze státu/ .................. 8 633,70
materiál kroužek ŠD .................. 2 319,50
materiál ŠD ................................ 3 347,50
učebnice ../ze státu/ ....................113 329,školní potřeby (sešity) .............. 38 509,pomůcky na kroužky ................
3 593,50
učeb. pomůcky .. /ze státu/ ......
85 668,60
časopisy, tisk... ......................... 23 929,60
--------------------------Celkem spotřeba materiálu ................................................. 1 625 730,20
Spotřeba energie účet 502 30 – 502 62:
elek. energie
................
292 318,elek. energie ŠJ
................
150 000,vodné
................
49 863,00
vodné ŠJ ...............................
38 150,-plyn
................
658 394,50
plyn ve ŠJ
................
22 380,--------------------------------Celková spotřeba energií.....................................................

1 211 105,50

Oprava a údržba účet 511 30 – 511 60........... ..................

352 924,50

Cestovné účet 512 ......../z toho státní 28477,-/.................

28 525,00

Náklady na reprezentaci účet 513 30 ................................

4 786,-

Ostatní služby účet 518 30 – 518 62:
Služby ZŠ .................................... 192 706,Příspěvek pro sportovce ............. 10 000,Telefony ...ZŠ ............................. 67 500,79
ŠD ...........................
8 114,25
ŠJ ............................. 14 201,46
Ceniny ve ŠJ ............................... 10 897,04
Ostatní služby ve ŠJ ....................
8 041.00
Ostatní služby .. /ze státu/ ............ 78 764,(vzdělávání, plavání, internet..)
Poštovné ...................................... 9 387,Internet ........................................ 25 074,-w w w stránky ............................. 30 940,00
Celkem služby .......................................................................455 625,54
Mzdové náklady účet 521 30 – 521 60:
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mzdy Město ZŠ...............................147 219,ŠD .............................. 14 440,ŠJ ............................... 17 541,- ...................... 179 200,-mzdy Město OPP .dohoda činnost.... 35 640,dohoda práce .... 17 040,- ..................... 52 680,mzdy stát – ZŠ ...............................7 963 398,ŠD .............................. 492 415,ŠJ ................................ 696 187,- ....................9 152 000,dohody stát – (4080,- a 24 920,-)....... 29 000,dohody škola – kroužky .................. 51 200,-----------------------------------------------------------------------------------celkem mzdové náklady ........................................................9 465 210,Zákonné sociál. pojištění účet 524 30 – 524 60:
pojištění sociální stát ......................... 3 213 350,Město ..................... 79 058,škola .......................
2 016,celkem sociál. pojištění .................... ................................... 3 294 424,Zákonné sociální náklady účet 527 30 – 527 60:
zákonné sociál. náklady stát ...................183 040,město ................ 3 432,-................ 186 472,Ostatní sociální náklady účet 528 30 – 52860:
věcná režie za obědy ...../ze státu/ ...........42 663,škola ....................... 485,-.................... 42 446,-Jiné ostatní náklady účet 549 30 – 549 60:
poplatky spořitelna, pojištění ................ 86 227,70
(z toho ze státu .. 38561,-)
poplatky a pojištění ŠJ ........................... 10 776,00
celkem poplatky ...................................................................... 97 238,70

Odpisy DH a DNM účet 551 30:
odpisy ZŠ
................
54 813,00
ŠJ
................
69 323,50
budovy ...............
101 020,- .....odpisy .......... 225 156,50
/odpisy za budovy se vrací Městu/

_____________________________________
Náklady na hlav. činnost celkem
................................. 16 831 527,90

Hospodářský výsledek
Náklady hlavní činnosti ............................................. 16 831 527,90
Výnosy hlavní činnosti ............................................ 16 568 990,68
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Výsledek hospodaření z hlavní činnosti …. ztráta ... – 262 537,22

Náklady hlavní činnost a doplňková .....................................17 677 524,80
Výnosy hlavní činnost a doplňková ...................................... 17 426 574,68
____________________________________________________________
Celková ztráta hospodaření za rok 2007 .............................. – 250 950,12

Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti
Stav fondů k 31.12. 2007
Fond odměn - 911
stav k 1.1. 8 386,42 Kč stav k 31.12. 15 386,42 Kč
(7.000,- přiděleno ze zisku r. 2006)
Fond sociální - 912
stav
89 311,28 Kč stav
104 172,28
Fond rezervní - 914
stav
266 507,20 Kč stav
333 553,78
(přiděleno 67 046,58 ze zisku r. 2006)
Investiční fond - 916
stav
91 877,60 Kč stav
216 014,10
___________________________________________________________________
Celkem
.....stav k 1.1. 456 082,50 Kč stav k 31.12. 669 126,58
Krytí fondů k 31. 12. 2007
Bankovní stav fondu odměn ......... 15 386,42 Kč
Bankovní stav fondu sociál. ........ 104 227,28 Kč
Bankovní stav rezer. fondu ............ 333 553,78 Kč
Bankovní stav invest. fondu ..........
216 014,10 Kč
________________________________________
Celkem
..............
669 181,58 Kč

Zdůvodnění rozdílu stavu peněz na účtě a fondu:
Bankovní účet sociál. fondu je oproti fondu FKSP o 55,- Kč nižší, neboť tato částka bude
připsána na účet v lednu 2008 - doplatek 2% z HM + 932,- Kč
- nedoplatek stravného XII - 1017,- Kč
- vráceno poplatek za šeky + 30,- Kč

účet 24310 = fondu FKSP

Investiční výdaje - čerpané z fondu investičního

Poč. stav investičního fondu z roku 2006 (k l.l. 2007) ................. PS 91 877,60 Kč
v roce 2007 nebyl koupen žádný investiční majetek
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odpisy r. 2007
.......
124 136,50 Kč
odpisy r. 2007 – budovy
........
101 020,- Kč
/byly v měsíci listopadu odvedeny Městu/
.........
- 101 020,- Kč
___________________________________________________________________
Celkem stav k 31.12. 2007
............
216 014,10 Kč

Čerpání : v roce 2007 nebylo nic zakoupeno z investičního fondu
Celkem čerpáno na investice ..........................................

0,- Kč

Na účet Města se převedla částka 101 020,- Kč z investičního fondu
za odpisy budov. (doklad č. 82 15. 11. 2007)

Zůstatek investičního fondu k 31.12. 2007..........................216 014,10 Kč

Fond sociální - FKSP
Stav k 1.1. 2007 ................................ zůstatek na účtě ....... 87 560,28 Kč
doplatek r. 2006
...................................... 1751.00
příděl za rok 2007
...................................... 189 121,-doplatek od zaměstnanců - rozdíl rekreací ......................... 36 418,---------------------------------------------------------------------------------příjmy r. 2007 celkem ...................................................... 314 850,28 Kč

Výdaje r. 2007
Příspěvky na obědy ................................. 54 715.Ozdravný pobyt ....................................... --Jubilea ....................................................
6 100,Kultura a akce tělových., rekreace........... 97 003,DU + schůze
.................................. 19 962,Rezerva pro důchodce .............................. 8 144,Vitamíny
............................................ 20 800,Školský zpravodaj .................................
1 840,Zlepšení prac. prostředí ..........................
2 029,Poplatek šeky (vrátí¨se v lednu) .............
30,----------------------------------------------------------------------Celkem náklady .................................... 210 563,-Kč
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Příjmy r. 2007 .......................................... 314 850.28 Kč
Výdaje r. 2007 ......................................... 210 563,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------Konečný zůstatek k 31.12. 2007 na účtu FKSP (24310) ...... 104 227,28 Kč
r. 2008 doplatek 2% z HM XII. 2007 ....................... 932,doplatek poplatek za šeky ............................. 30,čerpání stravného – dopl.XII.2007 .............. -1017,----------------------------------------------------------------------------r. 2008 celkem na účtě 243 10 ........................ 104 172,28 Kč
Fond FKSP se rovná účtu 243 10.

Fond rezervní
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2007 ................ 266 507,20 Kč
zisk r. 2006 - příděl
........................
67 046,58 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2007............
333 553,78 Kč

Investice čerpané přes rozpočet Města
- elektroinstalace 2 část – 1. a 2. patro
................ 1. 200 000,- nová podlaha v TV, obložení, malba a instal. žebřin ... 156 000,-

Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy:
Pražská 167 - nová kuchyňská linka (byt)...................................... 5 000,- Kč
revize kotle a oprava
revize komína
Pražská 167 - škola
oprava odpadu WC
vymalování: tělocvična l. st. a učebna ZUŠ, stěny na schodišti – oprava
malby... 14 579,oprava topení ............................................... 5 197,drobné opravy vchod – portálu
bílení chodby ke kotelně (školníkem)
1. máje 268
byt Szpuková Helena (2.patro) – výměna oken ........................... 16 500,/pouze část z 50 000,-/
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- oprava odpadu u pračky v koupelně ..... 24 013,50
- revize komínů
- revize plynu a kotle
(oprava bytů - placeno z nájmů r. 2007........................................................ 40 513,50 )
škola – čištění okapů a oprava, proplach svodů a kanalizace
oprava svodů u TV (nad kabinetem)
malování školní jídelny a kuchyně a sociál. zařízení u jídelny ....... 29 026,oprava elektro ve ŠJ
..................... 7 048,oprava nářadí v TV
žaluzie v TV
................... 9 417,00
oprava střechy na domečku u fyziky a altánu (zničeno vychřicí Kyril)
výměna reproduktorů a zvonků po elektroinstalaci ................. 27 445,obklady ve třídách u umývadel ................................................. 18 320,revize žebřin v TV a instalace žebřin ..................................... 16 710.obložení ve třídě – hudebna – kolem stěn a třída VII.A
úklidové práce po elektroinstalaci
nové lino – kabinet jazyků, třída VIII.A, IX.A ........................... 68 365,50
bílení po elektroinstalaci (služba) ................................................ 30 934,-

Další uskutečněné akce: čištění lapolu ŠJ a odpadů živými kulturami ............. 20 000,čistění okapních svodů
čitění mimo budovu – venkovní odpadní roury kanalizace
oprava střechy po Kyrilu na domečku pěstitelství
revize : kotlů
plynu a přívod. potrubí
elektro
TV nářadí a doskočiště - dráha
senzorů
hasicích přístrojů a hydrantů
komínů
přenosných předmětů
Opravy a údržba, revize za školu............................celkem 312 411,-
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Celkový výsledek hospodaření za rok 2007 je ztráta - 250 950,12 Kč .
(hlavní činnost .. -262 537,22 Kč a hospodářská činnost ... + 11 587,10 Kč)
Ztráta byla předpokládaná, byla projednána se starostou Města a vznikla na základě nákladů
na rekonstrukci elektroinstalace budovy l. máje 268 – prvního a druhého patra.
Byl podán návrh na čerpání fondu rezervního (účet fondu - 914).....ve výši – 250 950,12 Kč.
Město Vimperk, finanční odbor odsouhlasil návrh na vypořádání za rok 2007.
Schváleno usnesením RM č.243 z 10.03. 2008

Vimperk dne 12. 3. 2008

Mgr. Dagmar Rückerová
ředitelka školy
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Podklady pro výroční zprávu připravili:
Mgr. Dagmar Rückerová
Mgr. Dana Toušlová
Mgr. Věra Ettlerová
Mgr. Vladislava Lehečková
Mgr. Iva Karasová
Mgr. Dagmar Daňková
Mgr. Olga Lavičková
Mgr. Alžběta Rückerová
Mgr.Karel Střeleček
Mgr. Radka Voldřichová
Mgr. Jaroslava Pánová
Mgr. Josef Bejček
Petr Steinbach
Mgr. Martina Mondlová
Mgr. Jitka Ondřejová
Mgr. Dana Kubíčková
Lenka Malíková
Mgr. Olga Samcová
Mgr. Helena Jíňová
Drahomíra Staňková

Zápis a grafická úprava : Mgr. Dana Toušlová

Ve Vimperku dne 30. 9. 2008

………………………………………….
předseda Školské rady Ing. Michal Janče

…………………………………………
ředitelka školy Mgr. Dagmar Rückerová

74

75

