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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2008/2009

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 2008/2009 dvě budovy a část objektu čp. 182.

1) Hlavní školní budova v ulici l. máje č. 268
- sídlo vedení školy
- třídy l. stupně - 5. ročníky
- třídy 2. stupně - 6. - 9. ročníky
- školní jídelna

2) Budova školy stojící v parku, ulice Pražská č. 167
- třídy l. stupně - 1. - 4. ročníky
- školní družina

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

Počet tříd : 18 - l. stupeň 10
2. stupeň 8
Počet odbor. učeben - 9, z toho 3 obsazeny třídami
Počet oddělení ŠD 4
Kapacita ŠJ - 700 strávníků
Velikost školního pozemku - 14.698 m2

Provedené opravy a rekonstrukce ZŠ TGM Vimperk
Opravy provedené z rozpočtu OIaÚ MěÚ Vimperk
Výměna oken v tělocvičně budovy 1. máje 268
Odbor investic a údržby podal v letošním roce žádost do programu Jihočeského kraje
Příspěvek na rekonstrukce současných sportovišť. Žádost byla úspěšná a přinesla městu
100 000,- Kč, které byly spolu s podílem města 78 928,- Kč vloženy do výměny poškozených
dřevěných oken tělocvičny za okna platová.
Celková částka – 178 928,- Kč
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Výměna oken ve třídách v budově Pražská 167
Do grantového programu Nemovité kulturní památky byla úspěšně podána žádost o finanční
podporu při výměně oken v budově Pražská 167, kulturní památce. Město získala na tento
záměr 200 000,- Kč, které byly spolu s podílem města 171 230,-Kč vloženy do výměny šesti
oken třídy ve 3. podlaží budovy. Tato výměna byla podmíněna ze strany orgánů památkové
péče instalací přesných replik původních okenních prvků. Výměna oken v další třídě budovy
v parku proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Rekonstrukce elektroinstalace – Pražská 167
Během prázdninových měsíců došlo z finančních prostředků odboru investic k rekonstrukci
elektroinstalace ve 3. podlaží školy v parku. Staré elektrické vedení bylo vyměněno za nové,
osazena byla nová svítidla a třídy byly nově vymalovány. Celkové náklady představovaly
přibližně 370 000,- Kč.
Výměna střešní krytiny
Začátkem školního roku 2008/9 byla provedena oprava střechy nad tělocvičnou budovy 1.
máje 268. Stávající děravá střešní krytina (eternit) byla odstraněna a nahrazena krytinou
plechovou. Celková částka rekonstrukce činila přibližně 651 000,- Kč.
Vybavení tělocvičny
Počátkem roku 2009 podala ZŠ TGM Vimperk žádost o grant Jihočeského kraje týkající se
vybavení tělocvičny. Žádost byla úspěšná a škola získala finanční prostředky ve výši 50 000,Kč se spolupodílem žadatele 30%. Za tuto finanční částku byly pořízeny házenkářské branky,
sůl na stolní tenis a dále bylo opraveno některé nevyhovující nářadí tělocvičny.
Další provedené opravy
Budova Pražská 167
- oprava kotle
- oprava podlahy ve třídě
- revize elektro – kotelna park
- výměna jističe el. Energie
Budova 1. máje 268
- nová pokrývka střechy tělocvičny
- oprava střechy nad hlavním vchodem
- oprava kotle – řídící jednotka
- čištění okapů a kanalizace
- malování školní jídelny a kuchyně, sociálního zařízení u jídelny, oprava stropu ve ŠJ
- čištění lapolu a odpadů živými kulturami
Byt l. máje
- proškolení nových nájemníků na používání plyn. Zařízení
- revize komínů,revize plynu
- nové tpení do haly
- nákup nového bojleru –p. Szpuk
Další uskutečněné akce:
- revize – kotlů, plynu a přívodního potrubí, elektro
- revize –TV nářadí, senzorů, hasicích přístrojů a hydrantů
- revize komínů, přenosných předmětů, emise, deratizace
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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.

První schůzka školské rady proběhla 15. 9. 2008, kde byla jednohlasně schválena
výroční zpráva školy. Dále byly na této schůzce připravovány nové volby do ŠR, které
proběhly na třídních schůzkách 5. 11. 2008. Dalším bodem programu byla informace o
ŠVP, změna volitelných předmětů.
Výsledky voleb: členové ŠR za rodiče – pí Jančová, pí Paštiková, pí Vaňková
členové ŠR za zřizovatele – p. Janče, pí Bostlová, pí Havelková
členové ŠR za pedagogy- pí Toušlová, pí Karasová, pí Ettlerová
Další jednání ŠR se konalo 23. 6. 09, zde členové ŠR vyplnili dotazník k hodnocení
školy, který bude využit k c celkovému hodnocení školy, které se provádí 1x za 2 roky.
Dále paní ředitelka seznámila ŠR s celkovým hodnocením školního roku 2008/2009,
s akcemi školy, s úspěchy žáků v soutěžích a všichni byli pozváni na závěrečnou školní
slavnost, která proběhla 25. 6. na zimním stadionu.
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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.
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b) Velikost školy
ZŠ TGM Vimperk je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. Na 1. stupni
(1. – 5. ročník) se žáci vyučují ve dvou paralelních třídách, přičemž žáci 1. – 4. třídy sídlí
v budově Pražská 167, na 2. stupni (6. – 9. ročník) je po dvou paralelních třídách.
Třídy 5. – 9. ročníku se vyučují v hlavní budově školy. K 30. 9. 2008 bylo ve škole
evidováno 375 žáků.
Jedním z hlavních zaměření školy je vzdělávání žáků ve třídách s rozšířenou výukou
tělesné výchovy se zaměřením na běžecké lyžování a snowboarding, v případě zájmu je
sportovní třída otevřena i pro další druhy sportu (hokej, gymnastika, fotbal).
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. Jedna
učebna je využívána Dechovým orchestrem ZUŠ Vimperk 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 průběžně vybavována novým nábytkem, téměř ve všech třídách byly zakoupeny
nové lavice a židle, v jedné třídě byl zakoupen výškově stavitelný nábytek. Škola je vybavena
učebnicemi a učebními pomůckami dle požadavků a potřeb pedagogů a žáků, při výuce
různých předmětů je možné využívat výukový SW. Pro výuku a další studium žáků jsou
k dispozici dvě školní knihovny. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně
doplňovány.
Pomůcky na jednotlivé předměty jsou umístěny v kabinetech obou budov.

Prostorové
Škola má k dispozici dvě budovy, školní zahradu, dvě asfaltová hřiště a část objektu
čp. 182, dále parkoviště u obou budov sloužící zaměstnancům školy, popř. rodičům, kteří
vyzvedávají své děti.
Budova Masarykovy školy v ulici 1. máje 268 slouží 2. stupni a 5. ročníku 1. stupně.
V této budově sídlí vedení školy, je zde také školní jídelna a kuchyně. Dále se v této budově
nachází tělocvična, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy,
dílny, cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky. Nachází se zde také školní knihovna,
učebna sloužící výuce cizích jazyků a kabinety jednotlivých odborných předmětů. V přízemí
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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.
Škola má svou vlastní kuchyň s kapacitou 700 obědů denně a prostornou školní jídelnu, ve
které se stravují žáci i zaměstnanci školy, v oddělené části jídelny i „cizí“ strávníci. Pro žáky
1. stupně je u jídelny vybudováno sociální zázemí a šatny.
Ve stejném podlaží jako jídelna se nachází nově zrekonstruovaná tělocvična se šatnami a
sociálním zázemím včetně sprch a kabinet na náčiní a pomůcky pro různé druhy sportů. Žáci
školy se dostávají do tělocvičny schodištěm z hlavní budovy, veřejnost využívá vedlejšího
vchodu vedoucího do prostoru před tělocvičnou.
Na jižní straně budovy se nachází prostorné asfaltové hřiště a šedesátimetrová běžecká
dráha s umělým povrchem a doskočištěm. Na hřiště navazuje areál školní zahrady se dvěma
skleníky, altánem, skladem pro zahradnické potřeby a garáže. Všechny vyjmenované prostory
slouží i k činnosti školní družiny. Prostor na druhé straně školní budovy je osázen zelení a od
hlavní ulice ho odděluje plot a řada vzrostlých kaštanů.
V těsném sousedství školy je budova čp. 182, jehož samostatnou část má ZŠ TGM
k dispozici. Celý tento prostor včetně garáží v současné době využívá SKI klub Šumava,
partnerský oddíl sportovních tříd.
V budově Pražská 167 jsou umístěny 1. – 4. třídy 1. stupně a 4 oddělení školní družiny.
V budově je k dispozici menší tělocvična, 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 je určena učebna
výpočetní techniky. Žáci školy mohou informačních technologií využít i mimo vyučování ve
stanovených časech, stejně tak zájmové útvary. Učitelé mají k dispozici kromě počítačů
v učebnách ICT také ve sborovnách a kabinetě.
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Při rekonstrukci elektroinstalace budovy 1. máje byly vstupy do počítačové sítě
vybudovány téměř ve všech třídách a kabinetech, takže dalším cílem je rozšířit umístění
počítačových stanic do několika dalších kabinetů a odborných učeben a postupné budování
multimediální odborné učebny.
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. O letošních prázdninách byla
provedena elektroinstalace také ve 2. poschodí budovy Pražská, zároveň jsou zde všechny
prostory nově vymalovány.Cílem do dalších let je provést takovouto rekonstrukci i v celé
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. 2. a 6., 7. ročník – ŠVP ZŠ T.G. Masaryka Vimperk
3., 4., 5., 8., 9. ročník – Základní škola č. j. 16847/96-28
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - č. j. 29738/96-22-50
VIII. A, IX. A

Školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka
Od 1. září 2008 jsme začali vyučovat v 1., 2. a 6.,7. 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 21 vyučovacích hodin,ve 2. ročníku mají týdně 22 hodin.
oproti současnému vzdělávacímu programu je nově zavedena výuka cizího jazyka již od 1.
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třídy, ostatní předměty budou téměř shodné se stávajícími. Žáci v 6. ročníku se týdně vyučují
29 hodin. Mají nově zaveden povinný předmět Informatika a nově si žáci nesportovní třídy
volí z nabídky volitelných předmětů – Konverzace v angličtině, Konverzace v německém
jazyce. Sportovní třída bude mít týdně 4 hodiny tělesné výchovy. Ostatní předměty zůstávají
stejné jako v současném vzdělávacím programu. V 7. ročníku ještě přibyla další volba
volitelných předmětů, které mají dvě hodiny týdně a volí si z nabídky druhý cizí jazyk,
informatika a domácnost.
ZŠ TGM je připravena poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání pro jejich profesní i
osobní život.

Volitelné předměty:
Z nabídky volitelných předmětů si vybírají žáci 6. až 9. tříd
Informatika 7. ročník – 13 žáků
Informatika 8. ročník – 10 žáků
Informatika 9. ročník – 13 žáků
Domácnost 7. ročník – 11 žáků
Domácnost 8. + 9. ročník – 11žáků
Německý jazyk 7. ročník – 8 žáků
Německý jazyk 8. + 9. ročník – 10 žáků
Anglický jazyk 7. – 9. ročník – 14 žáků
Konverzace v anglickém jazyce – 6. + 7. ročník - 20 žáků
Konverzace v německém jazyce – 6. ročník – 14 žáků
Konverzace v německém jazyce – 6. + 7. ročník – 13 žáků

Nepovinné předměty:
Žáci se zapojili do těchto nepovinných předmětů:
Zpěv a pohybová výchova (mažoretky) – celkem 34 žáků – 2 skupiny
Dramaťák - celkem 30 žáků – 3 skupiny
Anglický jazyk – 8. + 9. ročník – 9 žáků
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Výuka cizích jazyků
Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Podle ŠVP, který se vyučoval v 1., 2. a
6.,7. třídách, jsme zavedli povinnou výuku cizího jazyka již od 1. třídy, ve 2. ročníku mají
rovněž 1 hodinu týdně. Od 3. ročníku se všichni žáci vyučují cizí jazyk nejméně 3 hodiny
týdně. Nabízeli jsme volbu mezi Aj a Nj, ale všechny děti se přihlásily na angličtinu, takže
v 1. 2. a 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 i angličtinu od 7. ročníku.
1. ročník – Aj- 44 žáků ( 2 skupiny),
2. ročník – Aj - 42 žáků, ( 2 skupiny)
3. ročník – Aj – 40 žáků ( 2 skupiny)
4. ročník – Aj 29 žáků ( 2 skupiny ), Nj 10 žáků
5. ročník – Aj – 25 žáků , Nj 9 žáků
6. ročník- Aj 27 žáků ( 2 skupiny), Nj 23 žáků
7. ročník – Aj 22 žáků, Nj 16
8. ročník – Aj 18 žáků, Nj 19 žáků
9. ročník – Aj 22 žáků, Nj 24 žáků ( 2 skupiny)

Kroužky
Škola otevřela tyto kroužky:
a) Základy práce s počítačem – 14 žáků
b) Francouzský jazyk –5. – 9. ročník – 5 žáků – kroužek byl v průběhu roku zrušen
c) Dovedné ruce – kroužek při ŠD – 13 žáků
d) Pěvecký kroužek při ŠD – 17 žáků
e) Skiraple – 30 žáků – 2 skupiny
f) Základy pohybové výchovy – 44 žáků – 3 skupiny
g) Zájmová TV – basket – 22 žáků
h) Přírodovědný kroužek - 18 žáků
i) Zdravotnický kroužek – 6 žáků
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II. Zaměstnanci školy

1. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a 28 pedagogů včetně
výchovné poradkyně na 1 a na 2. stupni. Výchovná poradkyně na 1. stupni řeší výchovné
problémy žáků 1. – 4. tříd v budově v parku, zabezpečuje reedukaci žáků a komunikuje
s pracovnicí ped. psych. poradny. Výchovná poradkyně na 2. stupni zajišťuje výchovné
problémy žáků 5. – 9. tříd, zajišťuje rozmisťování žáků z 9. a nižších tříd a má na starost
celou agendu rozmisťování včetně podávání přihlášek na střední školy.Na tuto práci má
výchovná poradkyně na 2. stupni snížen úvazek o 2 hodiny, na 1. stupni má snížen úvazek o 1
hodinu. ICT koordinátora rovněž zajišťují 2 pedagogové – na 1. stupni má na práci s počítači
snížen úvazek paní učitelka o 1 hodinu, na 2. stupni je snížení úvazku ICT koordinátora o 3
hodiny.. Problematiku sociálně patologických jevů zajišťuje koordinátor sociálně
patologických jevů. Činnost ve školní družině zajišťují 4 vychovatelé školní družiny. Smíšený
sbor s převahou žen je pestrý, tvoří ho od mladých pedagogů po zkušené učitele všechny
věkové kategorie.

2. Zaměstnanci školy
Vedení školy :
ředitelka školy - Mgr. Dagmar Rückerová
zástupce řed. školy - Mgr. Dana Toušlová
vedoucí školní jídelny - Jarmila Bartůšková
výchovná poradkyně - Mgr. Věra Ettlerová, Mgr. Iva Karasová
ICT koordinátor – Mgr. Karel Střeleček, Mgr. Dagmar Daňková
Koordinátor soc. patolog. jevů – Mgr. Vladislava Lehečková,
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

32
28

vychovatelů

4

Počet správních zaměstnanců

7

Počet THP

2

Počet obchodně provozních prac.

5

Na mateřské dovolené

1

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

Pedagogický sbor
Vedení školy : Mgr. Dagmar Rückerová, Čj-Hv, ředitelka
Mgr. Dana Toušlová, Čj-Ov, zástupce řed. školy
Výchovný poradce : Mgr. Věra Ettlerová, M-Tp
Mgr. Iva Karasová ,1. stupeň
Třídní učitelé : Mgr. Jitka Ondřejová , l. stupeň, TU 1.A
Mgr. Olga Samcová, 1. stupeň, TU 1. B
Mgr. Dana Kubíčková, l. stupeň TU 2. A
Jana Frčková l. stupeň TU 2. B
Mgr. Iva Karasová, l. stupeň TU 3. A
Mgr. Dagmar Daňková, 1. stupeň TU 3. B
Mgr. Petra Homolková, 1. stupeň TU 4. A
Mgr. Margit Řeřichová, 1. stupeň, TU 4. B
Mgr. Martina Mondlová, 1. stupeň, TU 5. A
Mgr. Bohuslava Schneiderová, l. stupeň, TU 5. B
Mgr. Alžběta Rückerová, Čj, Hv, TU 6. A
Mgr. Bohumila Sellnerová, M- Př, TU 6. B
Mgr. Vladislava Lehečková, D, TU 7. A
Mgr. Martin Procházka, M-F, TU 7. B
Mgr. Zuzana Jandová, M- Ov, TU 8. A
Mgr. Jaroslava Pánová, Nj-Rj, TU 8. B
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Mgr. Josef Bejček, Z-Tv, TU 9. A
Mgr. Karel Střeleček, M- Tp, TU 9. B

Ostatní učitelé :
Mgr. Radka Voldřichová, Čj-Hv
Mgr. Helena Jíňová, Nj- Hv
Mgr. Věra Ettlerová, M- Tp
Mgr. Olga Lavičková, Př- Pě
Petr Steinbach, Tv –trenér
Mgr. Marie Čejková, Př- Pě
Lenka Becková, výuka Aj

.

Vychovatelky ŠD : vedoucí vychovatelka Lenka Malíková
Alena Iglerová
Bronislava Desatová
Mgr. Václav Jakš
MD :
Mgr. Jana Hudečková, Př – Tv – učitelka – od 19.4. 2008

Důchodci – odchod do důchodu
1. 7. 2. 2009 – Krejčová Věra
2. 1. 1. 2009 - Bartůšková Jarmila (nadále pracuje do 31. 12. 2009

Ostatní zaměstnanci
Správní zaměstnanci :
THP:

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

Školnice :

Jiřina Střelečková,

Topiči :

Václav Bláha
Josef Smola
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Uklízečky : Vlasta Hůdová, (důchodce)
Lenka Hanková,
Šárka Narovcová,
Pavla Hodoušková,
Ludmila Hodoušková - Tv
Jarmila Bartůšková, ŠJ
Petra Matějková,

Obchodně provozní pracovníci ŠJ :
Vedoucí ŠJ : Jarmila Bartůšková,
Kuchařky : Ludmila Hodoušková,
Věra Krejčová, od 7. 2. 2009 důchodce
Jaroslava Kantorová,
Jana Tichá,
Květuše Pešlová

Ivana Michalová
Kuchařky zastupující: Mašková Helena, Zdenka Posekaná

Nemocnost
Ve školním roce 2008/2009 bylo pro nemoc zameškáno celkem 386 pracovních dní, na čemž se
podílelo 18 zaměstnanců.
Rozdělení : učitelé - podílelo se 10 ........... NC........... 181 pracovních dní
vychovatelky – podílela se l .... OČR ……..14 pracovních dní
správní zaměstnanci, THP - podíleli se 2... NC....... 47 pracovních dní
zaměstnanci ŠJ – podílely se 5 .......... NC ...... 144 pracovních dní
OČR bylo v délce 14 pracovních dní a podílela se na něm 1 zaměstnankyně ŠD.

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 : p. Procházka 17.9.- 7.10. 2008 …………………………… Předota
pí Hodoušková P. 18. 9. – 30.9. ……………………………Hodoušková L.
p. Střeleček – 6.2. – 31.5. 2009 …………………………….. suplování
…………..od 19.2. Jakš, Ettlerová, Předota
pí Střelečková – 6.2. – 8.3. 2009 ………………………..Hodoušková L., Staňková
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Samcová 16.2. – 15.3. 2009 ………………………… Malíková
……….. od 2.3. – 13.3. Hullová
Mondlová 2.3. – 8.3. 2009 ……………………………….. suplování
Lavičková 16.3. – 24.3. 2009 ………………………….
Suplování
Jandová 2.3. – 15.3. 2009 ……………………………….. Rückerová D.
Střelečková 17.3. – 29.3. 2009 …………………………. Hůdová, Staňková
Bejček 15.4. – 19.4. 2009 ………………………………
suplování
Pánová 6.4. – 3.5. 2009 ………………………………….. suplování
Řeřichová 17.5. – 27. 5. 2009 …………………………… suplování
Tomanová
- 23. 8. 2009 a od 24.8. 2009 MD
od 12.8.2009……. Priputenová
ŠD: ……….. Malíková 10. 2. – 22.2. 2009 ………………...od 18.2.- 20.2. Hullová
Malíková OČR – prosinec …………………………………. Hullová
ŠJ :

……

Kantorová
Michalová
Pešlová ……………v době dovolených a škol. prázdnin od 1.7. – 17. 8. 2009

Přesčasové hodiny :
Mgr. Dagmar Rückerová – 1 hod. týdně
Mgr. Iva Karasová – 1 hod. týdně
Zkrácené úvazky :
učitelé – Věra Ettlerová
Petr Steinbach
Marie Čejková
Petr Vogeltanz
Olga Lavičková
Lenka Becková

16 hod.
12 hod.
3 hod
12 hod.
14 hod.
3 hod.

0,727
0,545
0,136
0,545
0,636
0,136

(14 + 2 VP)

vychovatelky - Alena Iglerová
25 hod. úvazek 0,87 od l. ll. 2009 úvazek 0,9
Lenka Malíková 27 hod. úvazek 1
Bronislava Desatová 15 hod. úvazek 0,535 od l.ll. 2009 úvazek 0,4
Václav Jakš od l. ll. 2009 úvazek 0,5
Reedukace: Jitka Ondřejová …..2 hod.
Olga Samcová ……..3 hod.
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/
Vlasta Hůdová
0,562
Lenka Hanková
0,437
Jiřina Střelečková
1
Václav Bláha
1
Alžběta Rückerová 0,1 dohoda o činnosti (správce TV)
Jiřina Střelečková
0,2 dohoda o činnosti - pokladna
Josef Smola
0,75
Petra Matějková
0,6

Jarmila Bartůšková 0,274 + cizí - ŠJ
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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
Studium Managment školy – řed. školy
Odměňování pracovníků školství –řed. školy
Profesní příprava zástupců ředitelů školy

2. Vzdělávání v oblasti jazyků
Dokončení studia angličtiny na Pedagogické fakultě – 1 ped. pracovník
Dva pedagogičtí pracovníci se účastnili dvouletého kurzu k výuce AJ na 1. stupni,
toto studium úspěšně ukončili a obdrželi certifikát o absolvování studia.
Sympozium k výuce francouzského jazyka – 1 pedagogický pracovník
Výuka ve francouzštině – 1 ped. pracovník
Český jazyk a literatura – 2 ped. pracovníci
Výuka češtiny trochu jinak – l ped. pracovník
3. Oblast ekologické výchovy
Semináře zaměřené k projektu Výuka Šumavou – 4 pedagogičtí pracovníci
4. 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
5. Oblast zájmových aktivit
Semináře k hudební výchově
6. Ostatní oblasti vzdělávání
Seminář Tělo Šumava – 2 pedagogičtí pracovníci
Práce s digitálním fotoaparátem – 1 pedagogický pracovník
Úprava digitálních fotografií – 1 pedagogický pracovník
Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení k 1. pomoci a školení BOZP.
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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, Strážný, Horní Vltavice, do sportovních tříd
nastupují žáci se zájmem o sport i z míst, která mají vlastní školu. Do školy přicházejí z jiné
spádové oblasti i ti, které zaujala nabídka mimoškolní zájmové činnosti a společenská a
kulturní aktivita školy.
V škole se v roce 2008/2009 vzdělávalo 8 cizinců – 4 Ukrajinci, 1 Slovák a 3 příslušníci
vietnamského státního občanství.
Pracovníci školy mají též dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými
poruchami učení i s žáky nadanými. Každý integrovaný žák má na základě doporučení
pedagogicko-psychologické poradny vypracovaný vlastní individuální vzdělávací plán, který
je probírán s rodiči a konzultován s odborníky. Tento plán je podle potřeb aktualizován.
V tomto školním roce bylo na škole vyučováno celkem 16 žáků s vývojovými poruchami
učení, kteří byli integrováni do běžné třídy a byli vyučováni podle individuálního
vzdělávacího plánu.
Žáci se sportovním zaměřením jsou vedeni k pravidelné sportovní činnosti ve spolupráci
s partnerskými sportovními kluby.

2. Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy T. G. Masaryka Vimperk
V pátek a v sobotu 6. a 7. února 2009 proběhl v ZŠ TGM Vimperk zápis budoucích žáků
1. ročníku pro školní rok 2009/10. Zápis připravily vyučující 1. stupně v budově Pražská 167,
součástí zápisu byla i výstavka učebnic a knih vhodných pro malé školáky, účastníci zápisu si
také mohli prohlédnout fotodokumentaci školy a nahlédnout do výročních zprav o činnosti
školy za posledních pět let. Během zápisu se rodiče mohli setkat a poradit s pracovnicí
Pedagogické poradny Prachatice a s výchovnou poradkyní školy.
K zápisu se dostavilo 41 žáků se svými zákonnými zástupci, přičemž 16 rodičů využilo
možnost vybrat pro své dítě školu bez ohledu na stanovené spádové oblasti.
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Během prázdninových měsíců se 7 rodičů rozhodlo o odklad školní docházky pro své dítě,
1 žák se odhlásil z naší školy z důvodu přestěhování do Vacova, koncem prázdnin se přihlásil
ke vzdělávání v naší základní škole 1 žák, který byl původně u zápisu jinde.
Do prvního ročníku nastoupilo 34 žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd.
Budoucí prvňáčci byli v rámci projektu Škola nanečisto přivítáni společně se svými rodiči
v Městském kulturním středisku, na pódium je přivedli jejich budoucí patroni, žáci 8. ročníku.
Dětem byly předány pamětní listy, butony a plnící pera s logem školy. Budoucí žáky
dekorovaly ředitelka školy D. Rückerová a zástupkyně ředitelky D. Toušlová, rozloučení
s žáky mateřské školy pronesly ředitelky MŠ 1. máje a Klostermannova. Vychovatelky školní
družiny připravily se svými dětmi pro diváky kulturní program. Na závěr slavnostního
pasování proběhlo první setkání učitelek 1. tříd D. Daňkové a I. Karasové, děti si společně
s vyučujícími 1. stupně zahrály připravené hry.
Akce se zúčastnilo 32 budoucích žáků 1. ročníku se svými rodiči.

3. Počty žáků:
a) k 30. 9. 2008
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň

Celkem
200
175
375

hoši
90
86
176

dívky
110
89
199

Celkem

hoši

dívky

198
177
375

87
87
174

111
90
201

b) k 30. 6. 2009
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň
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4. Prospěch:
2. 1. pololetí

I.

stupeň:

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospěli

II.

149 žáků
42 žáků
5 žáků

stupeň

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

37 žáků
125 žáků
11 žáků

3. 2. pololetí

I.

stupeň:
143 žáků
54 žáků
1 žák

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo
Neprospělo
II.
stupeň
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

37 žáků
136 žáků
4 žáci

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

Celkem
2,pololetí
1. stupeň
2. stupeň

Celkem
1 + 2.
pol.
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Napomenutí Důtka
TU
TU

Důtka
ŘŠ

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

13
13
26

2
12
14

2
4
6

1
4
5

0
0
0

23
20
43

0
0
0

22
16
38

7
23
30

1
12
13

0
3
3

0
1
1

72
64
136

144
37
181

35
29
64

9
35
44

3
16
19

1
7
8

0
1
1

95
84
179

144
37
181
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IV. Výsledky vzdělávání
Hodnocení SCIO testů – 8. třídy (2008/09)
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 v porovnání s ostatními testovanými žáky. Byly použity testy
společnosti SCIO, tzv. Modul A (test obecných studijních předpokladů - OSP, test
z matematiky a test z českého jazyka).
Testy jsou odolné proti náhodným vlivům, které se jinak mohou na výkonu žáka
podepsat, obsahují pouze základní a probrané učivo.
Testování proběhlo 21. května 2009. Matematika obsahovala 30 úloh, na řešení měli
žáci 60 minut, český jazyk 40 úloh, 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. Dva dny před testováním dostali
žáci informační pokyny s ukázkami úloh v testech. Byla jim vysvětlena vhodná strategie,
možnosti typování odpovědí, jakou rychlostí by měli postupovat, možnost vytvoření vlastního
systému značek apod. Tyto pokyny mají všeobecnou platnost a proto se žákům hodí i
v budoucnosti.
Testování se zúčastnilo celkem 3505 žáků ze 184 škol a 303 tříd z celé republiky.
Nejvíce žáků se zúčastnilo v Olomouckém a Středočeském kraji. Z Jihočeského kraje 27 tříd
z 11 škol.
Pokud bychom testy všech 3505 žáků posuzovali podle toho, kolik úloh žáci
vynechávali (pravděpodobně si s nimi neuměli poradit), byl nejtěžší test z matematiky (čistá
úspěšnost* 31,3%). Z hlediska čisté úspěšnosti byl pro žáky nejtěžší z českého jazyka (čistá
úspěšnost 27,7%). Pokud bychom brali v úvahu časový limit testu (tedy otázky, které žáci
nestihli vyřešit), byl nejhůře zvládnutelný test obecných studijních předpokladů.
*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 testování byl i dotazník pro rodiče, v němž určili typ střední školy, na kterou
se jejich dítě bude v deváté třídě hlásit, dále určovali, v které skupině (nejlepší, nadprůměrný,
kolem středu, podprůměrný, nejhorší) si myslí, že skončí testy jejich dítěte z M a Čj. Ve
výsledné brožuře pak každý žák dostane i doporučení, zda volba školy je správná, či ji má
změnit. Současně i návod, v čem se má zlepšit a jak toho docílí.
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Součástí celkových výsledků žáka je i zhodnocení sebevědomí žáka o vlastních
znalostech a dovednostech v daném předmětu (přiměřené, podceňuje se, přeceňuje se).

Výsledky testování žáků naší školy
Percentil vyjadřuje procento počtu žáků, které účastník předstihl (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 - 14 žáků
celkem 8.A
průměrný percentil
43%
nadprůměrného výsledku dosáhli 1 žák
vysoce nadprůměrný výsledek
2 ž.

OSP
49%
2 žáci
4 ž.

Čj
39%
1 žák
2 ž.

M
40%
2 žáci
1 ž.

Čj
26%
1 ž.
0 ž.

M
21%
1 ž.
1 ž.

8.B - 22 žáků
celkem 8.B
průměrný percentil
23%
nadprůměrného výsledku dosáhli 2 ž.
vysoce nadprůměrný výsledek
0 ž.

OSP
23%
0 ž.
1 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
8 žáků
7 žáků

8.A - 14 žáků
8.B - 22 žáků

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
7
7
15
16

podceňují
3
2
2
2

přiměřené
4
5
5
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Junior Achievement – 9. třídy - hodnocení 2008/09
V rámci předmětu Volba povolání byl pro deváté třídy objednán kurz Základy
národního hospodářství obecně prospěšné společnosti Junior Achievement.
Junior Achievement je nejstarší (založena 1919 v USA), nejrozsáhlejší a nejrychleji se
rozvíjející nezisková vzdělávací organizace na světě. Poskytuje praktické ekonomické
vzdělání studentům ve 112 zemích světa. V ČR působí od roku 1992, kdy se její kurzy staly
náplní činnosti nadace pro mladé podnikatele, kterou v té době založil Tomáš Baťa.
Po absolvování kurzu dovede žák odpovědět na otázky: Jaký je rozdíl mezi ekonomií a
ekonomikou? Jaké jsou základní ekonomické otázky, které si musí každý podnikatel položit,
než začne podnikat? Anebo co znamenají zkratky HDP a DPH?

Výhody a principy kurzů Junior Achievement:





Žáci pracují v týmech, učí se spolupracovat a zároveň konkurovat ostatním skupinám.
Většina problémů má více řešení. Žáci se učí konfrontovat a obhajovat své názory a
také rozvíjet schopnost kompromisu.
Důraz je kladen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na osvojení
praktických dovedností nutných pro uplatnění ve světě práce.
Studijní materiály jsou pravidelně aktualizovány podle změn hospodářské situace
(statistická data, cvičebnice pro žáky, …).

Ohlasy žáků byly příznivé. Uvedu některé z nich:
Projekt se mi líbil, určitě bych ho doporučil ostatním, protože byl zábavný, zapojovala
se celá třída a hlavně jsem se dozvěděl hodně pro život potřebných základních ekonomických
věcí (Martin).
Určitě bych kurz doporučil ostatním žákům, protože to je příjemné zpestření výuky.
Myslím, že nám to bude k dobru i na střední škole (Tomáš). Projekt bych doporučila i
budoucím devítkám, protože ekonomika je velmi zajímavé téma a většina dospívajících ani
neví, co toto téma představuje (Denisa).
Určitě bych to doporučil. Nebyla to žádná ztráta času. Když to zaujalo mne, tak to
zaujme i většinu (Pepa).
Mgr. Věra Ettlerová + žáci IX.A
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2. Výsledky soutěží
Sportovní boom na tégéemce
Chlapci a děvčata ze ZŠ TGM ve Vimperku se prezentovali velmi pěknými výsledky na
sportovním poli. Zde nabízím krátký výčet:
V hokejbalu a basketbalu 6. a 7. ročníků vyhráli chlapci okresní turnaje.
V oblíbeném klání fotbalových jedenáctek základních škol Coca-cola cupu se prosadil
výběr fotbalistů naší školy až do krajského finále, kde obsadil 3. místo.
V atletické soutěži družstev Poháru rozhlasu prachatického okresu vyhráli naši sportovci
tři zlaté a jednu bronzovou medaili. Postoupili do krajského finále v Táboře, kde v těžké
konkurenci družstva mladšího žactva získala sedmá místa a starší žákyně místo šesté.
Naši žáci se neztratili ani na okresní atletické olympiádě I. A II. stupně základních škol
v Prachaticích, kde stáli velmi často na stupních vítězů a potvrdili tak svoje výkony z Poháru
rozhlasu.
Z jednotlivců bych chtěl vyzdvihnout výborné výkony velmi všestranného a sportovně
nadaného Pavla Samohejla, který reprezentoval školu v hokejbalu, fotbalu a atletice. Krásné
výkony předvedli také Lukáš Vančura, Jiří Mánek, Eliška Dohnalová, Pavla Nováková,
Monika Vincíková, Anička Chodorová, Filip Vondruška, Nela Zahradníková, Natálka
Grabmüllerová, Linda Simetová, Honza Stejskal, Monika Stejskalová, Nikola Malíková,
Anička Vlčková, Pepa Vondrášek, Honza Pichler, Míra Vaněk, Dan Sýkora, Tonda Novák,
Milan Vondrášek a všichni ostatní, kteří svými výkony pomohli k výše uvedeným výsledkům.
Z ostatních soutěží máme velmi dobré výsledky malých fotbalistů v Mc Donald cupu (2 x 3.
místo). Starší žáci vyhráli okresní turnaj ve florbalu, v kraji obsadili 8. místo. Vynikajících
výsledků dosáhli snowboardisté, kdy ovládli výsledkové listiny krajských přeborů. Na
republikové úrovni se prosadila Míša Vaňková ( 2. místo) a stala se členkou jun. reprezentace
ČR. Stejně výrazně se předvedli lyžaři – běžci, kteří obsazovali přední místa na republikových
závodech a zvítězili v soutěži družstev. Krásné výsledky máme též soutěži olympijských
nadějí (Letní olympiáda mládeže v Táboře), kdy Veronika Hudečková získala stříbrnou
medaili v cyklistické časovce. Postup na krajský závod slavili též naši závodníci v přespolním
běhu. O tom, jaká je věnována školnímu sporu na naší škole pozornost, svědčí též množství
přípravek, sportovních kroužků a sportovních turnajů, které pořádáme.
Poděkování patří také učitelům a trenérům, kteří mají na předvedených výkonech jejich
svěřenců jistě nemalý podíl, vedení školy, které veškeré sportovní aktivity podporuje a v
neposlední řadě také představitelům Města Vimperka za finanční dotaci školního sportu.

Výsledky žáků v dalších soutěžích
Soutěže v českém jazyce:
Recitační soutěž – Vítězslav Škopek – 1. místo v okresním kole
Jan Pichler – 2. místo v okresním kole
Karolína Zacpalová – 2. místo v okresním kole
Eliška Chalupová – 3. místo v okresním kole
Václava Tvrdková – 3. místo v okresním kole
Sára Paštiková – 3. místo v okresním kole
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Anna Burianová – ocenění poroty v okresním kole
Olympiáda v českém jazyce – účast – Ivana Vavříková v okresním kole
Soutěže v cizích jazycích
Konverzační soutěž v anglickém jazyce:
Zuzana Mistrová – 3. místo v okresním kole
Lenka Harenčáková – 4. místo v okresním kole
Daniel Sýkora – 6. místo v OK
Účast žáků 8. + 9. tříd v mezinárodní soutěži Cambridge competition
Konverzační soutěž v německém jazyce – Michal Svoboda – 5. místo v OK
Tomáš Tříska – 8. místo v OK
Matematické soutěže:
Matematický klokan – účast všech žáků 2. – 9. tříd, nejlepší umístění jednotlivých kategorií
ve školním kole: Cvrček- Kateřina Roblová
Klokánek – Dominik Klement
Benjamín – Jakub Edl
Kadet – Michal Zacpal
Matematická olympiáda
5. třídy – F. Štefaník,J. Mánek, J. Filip, t. Kučera, D. Novák, M. Vincíková – účast OK
6. třídy – účast v OK Adriana Ollé, R. Stuchlíková
9. třídy – účast v OK I. Vavříková, A. Štouralová, D. Králik
Pythagoriáda – 7. třídy – postup do OK Jaroslav Koudelka
Zdravotnická soutěž – 4. místo v okresním kole
Biologická olympiáda – účast v okresním kole – J. Jančová, N. Malíková, D. Hojdekrová
L. Harenčáková, B. Suchá, A. Tomanová
Jihočeský zvonek (soutěž ve zpěvu)
Umístění v okrskovém kole – K. Marešová – 1. místo, K. Kotlárová – 2. místo,
P. Hovorková – 2. místo
Kateřina Marešová – 2. místo v okresním kole
Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole – v. Hudečková, A. Klose
Pod modrou oblohou – soutěž z informatiky – účast 13 žáků z 9. tříd
Zeměpisná soutěž – účast žáků 6. tříd ve školním kole
Výtvarné soutěže
Během školního roku 2008/2009 se žáci naší školy zúčastnili několika výtvarných sooutěží.
I. pololetí: září
"Prázdninová dobrodružství" soutěž vyhlášená Městskou knihovnou Vimperk,
zúčastnily se VI.A, VI.B, VII.A, IV.B, II. A, II. B
říjen
"Stonožka"- malování vánočních přání pro hnutí Stonožka, zúčastnily se IV. A, V.
B, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B
"Máme rádi zvířata" soutěž vyhlášená pořadateli filmového cyklu NaturVision (v
červnu malovali žáci obrázky, v říjnu byli vyhlášeni vítězové). zúčastnili se
žáci tříd VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, II.A, II.B. Uspěli Daniel Bostl a Eliška Chalupová z
VI.A a Tomáš Král z II.A
II. pololetí: únor
"Evropa ve škole - Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury",
soutěž vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
zúčastnily se třídy IV. A, V. B, VI.A, VI.B, VII.A. Pro nás bylo zajímavé to, že
letošním garantem bylo Gymnasium a Střední odborná škola ekonomiká Vimperk.
březen "Požární ochrana očima dětí" o výkresy ze škol vždy formou soutěže žádají
prachatičtí a vimperští hasiči. Zúčastnily se třídy VI.A, VI.B, VII.B, II.A, II.B.
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Ocenění a odměny získaly žákyně Nikol Bobková z IV.B, Karolína Zacpalová z
VI.A a Karolína Kortišová z II.B
květen "Africká zvířata" vyhlášeno pořadateli NaturVision, účast VI.A, VI.B, VII.A, II.A, II.B
- vyhlášení proběhne v září

Příroda kolem nás – účast třídy 5. B, 4. A,-účst v OK – Kubíčková, Paštiková, Žáček,
Koudelka, Kučera, Gabrus, Novák
Ahoj z prázdnin – žáci 5. B, a 4. A-do OK postoupilo 7 žáků
Kniha a já – účast tříd 4. A, 5. B
Vánoční malování- účast žáků z V. B, IV. A
Celý školní rok se žáci 1. i 2. stupně podílejí na výzdobě školy, často výtvarně zpracovávají různé
projekty v přírodovědě, vlastivědě, dějepise a cizích jazycích. V neposlední řadě vytváří
výtvarné velkoplošné plakáty při akcích školy jako jsou Vánoce, ples školy, školní slavnost, mistrovství
mažoretek a jiné.

3.Výsledky a hodnocení ST
Běžecké lyžování
Uplynulý školní rok 2008/2009 byl na naší škole, tak jako mnoho let předchozích, provázen a
obohacen činností sportovních tříd. Jedním z hlavních a pro Vimpersko tradičních sportů je
bezpochyby běžecké lyžování, které dlouhá léta dělá dobré jméno naší základní škole, městu
Vimperk i Jihočeskému kraji například na zimních i letních Olympiádách dětí a mládeže ČR.
Minulý rok byl významný nejen z důvodu sportovních akcí, pořádaných soutěží, soustředění a
výborných výsledků, kterých naši žáci v běžeckém lyžování opět dosáhli a o kterých bude
v tomto článku ještě zmínka. Byl významný i změnou systému, kdy došlo k oficiálnímu
zavedení již dlouho sledované praxe, a to je umožnění zařazení talentovaných žáků se zájmem
o běžecké lyžování do „Sportovek“ nehledě na školu, kterou tito žáci navštěvují. V praxi to
pak znamená, že každý žák se zájmem o lyžování z celého jihočeského regionu může být po
prokázání úrovně základních pohybových schopností zařazen do nově vzniklých Sportovních
středisek tzv. SpS, aniž by bylo jeho zařazení podmíněno docházkou do naší základní školy.
Výhodou zajisté je umožnění kvalitní sportovní přípravy i pro děti z jiných škol. Nevýhodou
je pak ztráta exkluzivity na naší škole. Zde je potřeba zdůraznit, že přes veškeré změny
systému zůstává naše škola mateřskou školou Sportovního střediska Vimperk, která poskytuje
jako jediná v regionu bezchybné podmínky pro skloubení výuky s výkonnostním sportem.
Žáci mají dále rozšířenou výuku TV ze dvou hodin týdně na 4. Žáci jsou bezproblémově
uvolňováni na sportovní soustředění a závody dle kalendáře předloženého trenérem a při
výuce je u nich mnohdy zohledněna absence ve škole tak, aby nezaostávali za ostatními ve
studiu a mohli si doučit látku za dobu absence.
Na ZŠ TGM Vimperk se prostě pro sportovní podmínky dělalo i v uplynulém školním roce
maximum a naše společné snažení se vrátilo ve výborných výsledcích, kterých jsme byli
svědky.
Jak jsme se na v uplynulém roce připravovali?
V přípravném období jaro až podzim proběhlo 7 výcvikových táborů. Byla to soustředění
v Přední Výtoni, na Ovesné u Nové Pece, cyklistické putovní soustředění tzv. „Cesta východ“
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do České Kanady, tábor v Nové Peci, soustředění na Zadově, výběrová soustředění
v rakouském Ramsau a na Srní. Na soustředěních jsme strávili celkem 39 tréninkových dní.
V zimním období jsme absolvovali 3 výcvikové tábory, které se uskutečnily na Zadově.
Veškerá VT proběhla dle tréninkového plánu a bez větších omezení. Novinkou v přípravě
bylo zařazení motivačního soustředění v Ramsau, které bylo zaměřeno na tzv. suchou
přípravu. Další novinkou bylo zařazení několika 3-5 denních VT, které se ukázalo jako
správné. Vybraní svěřenci měli možnost 1x motivačně lyžovat na dachsteinském ledovci.
Z tradičních soustředění se osvědčilo zejména cyklistické putovní soustředění v kombinaci se
závody v orientačním běhu.
Veškerá naše sportovní příprava byla zúročena v 9 dvoudenních celorepublikových
sportovních kláních:
30.12.2008, Hledá se nová K. Neumannová – Pražská lyže, Praha – Výstaviště, 19 startujících
3.-4.1.2009, Český pohár dorostu, Jablonec, 3 startující
17.-18.1.2009, Mistrovství ČR dorostu, Boží Dar, 4 startující
31.1.-1.2.2009, Mistrovství republiky st.žactva, Pustevny, 9 startujících
6.-7.2.2009, Český pohár dorostu, Nové Město na Moravě, 4 startující
14.-15.2.2009, Mistrovství ČR st. žactva, Trutnov, 12 startujících
27.-28.2.2009, Český pohár st. žactva a finále HNKN, Jablonec, 20 startujících
7.-8.3.2009, Mistrovství ČR dorostu, Horní Mísečky, 4 startujích
21.-22.3.2009, Český pohár dorostu, Praděd, 3 startující
Ze závodů pořádaných v kraji to byly jednak lyžařské přípravné běžecké krosy 5 x
Vimperkem, kde ze Sportovních tříd startovalo nejméně 36 unikátních startujících aspoň v 1
závodě. Jednalo se o tradiční krosy na Hajné Hoře, závody Tam-Sem na Vodníku a tradiční
běh do vrchu Vodník.
Zimní závody jsme absolvovali v kraji tyto:
6.12.2008, Nordic Opening, Bretterschachten, Německo, 9 startujících
21.12.2008, První sníh, Zadov, 25 startujících
27.12.2008, JČ pohár – Vánoční Vodnické předháňky, Vimperk, 19 startujících
11.1.2009, JČ pohár - Vodnický pohár, Vodník, Vimperk, 21 startujících
14.1.2009, Večerní skate Cup, Vodník, Vimperk, 25 startujících
17.1.2009, Nord X Cup - Penninger Cup, Breitenberg, Německo, 8 startujících
24.1.2009, Krajský přebor – Vodník, Vimperk, 23 startujících
25.1.2009, Krajský přebor – Stašská 15, Zadov, 24 startujících
7.2.2009, Krajské kolo HNKN, Vimperk, 18 startujících
8.2.2009, JČ pohár – Labínské štafety, Vimperk, 16 startujících
7.3.2009, JČ pohár – Kvildský pašerák, Kvilda, 16 startujících
8.3.2009, JĆ pohár - Jarní běh, Zadov, 17 startujících
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Z republikových závodů nezařazených v kalendáři Svazu lyžařů ČR či Krajského svazu
lyžařů jsme soutěžili v Jihočeském poháru horských kol – 5 závodů, 13 startujících. Dále pak
v Českém poháru horských kol – 5 závodů, 7 pravidelně startujících a v Českým poháru
v inline bruslení - O2 Inline Cup.
V loňském roce bylo ve sportovních třídách lyžování zařazeno 40 žáků 6. až 9. tříd, z nichž
bylo 20 žáků ze ZŠ TGM Vimperk.
Sportovci byli rozděleni do 3 tréninkových skupin pod vedením trenérů Petra Steinbacha a
Evy Jedličkové na skupinu 6.-7. třída a A a B skupina 8. – 9. tříd.
Nejúspěšnější závodníci Sportovního střediska ze ZŠ TGM byli tito:
Adriana Ollé obsadila 16. místo v celkovém hodnocení Českého poháru, 13. místo v závodě
Českého poháru na 3km volně, 10. místo v celkovém hodnocení Jihočeského poháru
Natálie Grabmüllerová obsadila 22. místo v celkovém hodnocení Českého poháru, 8. místo
v celkovém hodnocení Jihočeského poháru
Linda Simetová obsadila 12. místo v celkovém hodnocení Jihočeského poháru
Barbora Hejdová obsadila13. místo v celkovém hodnocení Jihočeského poháru
Poháru
Filip Kobr obsadil 13. místo v celkovém hodnocení ČP, 11. místo na MČR na 3 km klasicky,
7. místo na MČR ve štafetě na 3 x 3km klasicky, výrazně bodoval v každém republikovém
závodě, 3. místo v celkovém hodnocení Jihočeského poháru
Klára Váchová obsadila 18. místo v celkovém hodnocení Českého poháru, 7. místo na
Mistrovství ČR ve štafetě na 3 x 3km klasicky, 13. místo v závodě ČP na 4km volně, výrazně
svými body přispěla k celkovému hodnocení Mistrovství ČR smíšených družstev
Veronika Hudečková neboli Hůďa byla nejúspěšnější závodnicí naší školy a Sportovního
střediska v kategorii st. žákyň. Obsadila 3. místo v celkovém hodnocení Českého poháru, stala
se vicemistryní ČR ve sprintu klasicky, vicemistryní ČR ve štafetě na 3 x 3km a je vítězkou
Jihočeského poháru. Obsadila 10. místo na MČR v cross country horských kol, byla 2 x 2 a
1x 3. na Olympiádě dětí a mládeže v cyklistice a má za sebou řadu dalších významných
úspěchů.
Nejvýznamnějším úspěchem Sportovního střediska lyžování byla obhajoba titulu
Mistrů České republiky smíšených družstev st. žactva.
Soutěž má dobrou vypovídací hodnotu o práci s mládeží ve Sportovním středisku. V soutěži
Hledá se nová Kateřina Neumannová jsme obsadili opět druhé místo za Jilemnicí.
Kvalitních sportovních výsledků by naši žáci nedosáhli bez podpory vedení a učitelů školy,
bez podpory Úseku běhu SLČR a zejména bez podpory a dobrovolné činnosti klubu, jeho
členů a zejména členů výboru klubu, kteří se po celý rok starali o zajištění podmínek jak
finančních tak technických či materiálních. Všem těmto dobrovolníkům se sportovním srdcem
je potřeba za jejich práci v uplynulém školním roce poděkovat!
Vždyť třeba sportovní areál Vodník s unikátním systémem umělého zasněžování je dnes
nedílnou součástí sportovní přípravy našich žáků.
Snad se i v dalších letech působení Sortovního střediska najdou lidé a svěřenci, které tento
krásný sport zaujme natolik, že mu budou ochotni dát něco víc.
Petr Steinbach, vedoucí trenér
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Snowboarding
Školní rok 2008-2009 byl na naší škole plný úspěchů také u skupiny snowboardistů. Jejich
činnost na sportovních třídách již dlouhodobě zajišťuje sportovní klub Snowriders Vimperk.
Tréninková příprava probíhala jak na suchu, tak v zimě na Zadově – trénovalo se 2x týdně a
tréninky byly doplněny soustředěními : 3 letní – Štíty – akrobacie, skoky do vody,
Křišťanovický rybník a Dachstein – kola, atletika, plavání, obratnost, vysokohorská turistika,
hry a 5 zimních – Zadov, Kubova Huť, Hochficht, Železná Ruda a Dachstein, zaměřených na
trénink jednotlivých snowboardových disciplin. Naši snowboarďáci absolvovali také 15
závodů jak republikového, tak lokálního významu a za závody vycestovali i za hranice. Tady
je jejich výčet : 30.1. 09 – rep. – 4x4 O2 – Kramolín
1.2. 09 – rep. Rookie cup - Kramolín
6.2. 09 – KP paralelní slalom – Zadov
7.2. 09 - rep. – 4x4 O2 - Rejdice
11.2. 09 – mez. – SNX – školní záv. Hochficht
14.2. 09 – rep. – 4x4 O2 - Neklid
17.2. 09 – KP – open SNB - slalom –AŠSK Zadov ( pořadatelství naše škola)
28.2. 09 – mez. - SNB slalom – Hochficht
28.2. 09 – rep. – 4x4 O2 – Špindler. Mlýn
7.3. 09 – KP – SNX – Zadov
8.3. 09 – KP Slope style – Zadov
12.3. 09 – mez. Boerdersday – slope style – Hinterstoder
14.3. 09 – mez. – slope style -Kasberg
14.3. 09 – lok. – SNX – Horní Vltavice
15.3. 09 – KP – Big Air – Zadov
A naši nejúspěšnější závodníci ?
Michaela Vaňková : 2. místo v rep. seriálu závodů 4x4 O2. Vítězka krajských pohárů,
Boerdersday v Rakousku, stala se členkou juniorské reprezentace ČR.
Anna Vlčková : vít. KP v paral. slalomu, 2. AŠSK
Monika Stejskalová : 3. místa – paral. slalom,AŠSK
Tomáš Tříska : Účastník rep. závodů 4x4 O2, 3. místo na KP open AŠSK Zadov
Daniel Sýkora : účastník rep. závodů 4x4 O2, 6. místo – AŠSK
Jan Pichler : 1. místo KP v paral. slalomu, 2. na KP open AŠSK, účastník rep.4x4 O2
Michal Hanko : 2. místo v KP open AŠSK, paral. slalom
Jan Stejskal : 3. v KP AŠSK slalomu a paralelu
Simona Malíková : 3. v KP AŠSK
Samozřejmě, že pochvalu zaslouží i ostatní, kteří se zúčastnili snowboardových závodů,
neboť je rozdíl jen tak si jezdit, anebo se poměřit se soupeři.
Opět jsme otevřeli snowboardovou přípravku ( Malí hadi), kde děcka absolvovala 1x týdně
tréninky na suchu i na sněhu. Zúčastnila se jednoho soustředění a byl pro ně připraven jeden
závod na sněhu.
Ve spolupráci s LA Zadov se podílíme na výstavbě snowparku.
Celou sezónu jsme uzavřeli na závěrečné gardenpárty jakožto poděkování všem : dětem,
trenérům, rodičům, vedení školy a Města Vimperka a také sponzorům.
Děti připravovali tito trenéři : Josef Bejček, Jaroslav Kolman, Veronika Trojanová , Jakub
Frajkor, Nicola Frajkorová, Lucie Prouzová, Lukáš Kučera a na celkové přípravě se výraznou
měrou podíleli Libor Vaněk, Magda Vaňková, Marcela Becková, Martina Havlová, František
Scheinost, Vladimír Stejskal a další obětaví zde nejmenovaní. Všem těm patří srdečné díky.
Josef Bejček, trenér ST snb
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V. Uskutečněné projekty
Projekt Škola nanečisto
Ve školním roce 2008/09 proběhl již popáté projekt Škola nanečisto, který je
určený pro budoucí žáky prvních tříd.
Uskutečnilo se celkem šest setkání - Pozvání od školáků – prvňáčků na
návštěvu školy, Zpíváme si, kreslíme a cvičíme, Zápis do školy se blíží, Zápis
do školy, Návštěva dětí ve školní jídelně, na školním pozemku a prohlídka
budovy v ul. 1. máje, Vítání budoucích prvňáků – pasování na žáky ZŠ TGM.
Prvních pět setkání bylo připraveno pro všechny děti z mateřských škol, které
nastoupí v září do 1. třídy. Pouze závěrečné – Pasování na žáky ZŠ TGM, bylo
určeno pouze pro děti a rodiče, kteří se rozhodli pro nástup do naší školy. O
všechna setkání byl v letošním roce velký zájem a velice kladně byly hodnoceny
všechny změny, které jsme v letošním školním roce připravili.
Projekt Zvládnu to
Ve dnech 18. – 20. 3. 2009 proběhlo již tradiční výběrové soustředění žáků 9. tříd, které
má název Zvládnu to.
Soustředění se konalo v chatě Michlovka na Michlově Huti, v letošním roce se do projektu
zapojilo 21 žáků devátých ročníků.
Smyslem této akce byla příprava na přijímací zkoušky, ale vzhledem k tomu, že většina
žáků již přijímací zkoušky nedělá, pojali jsme soustředění jako příležitost k utřídění a
zopakování učiva základní školy v hlavních předmětech – tj. v českém jazyce, matematice a
všeobecném přehledu. Žáci, kteří se ucházejí o studium na pedagogické škole, se rovněž
připravovali na talentové zkoušky z hudební výchovy a výtvarné výchovy.
Kromě jiné formy učení, kdy žáci pracují v menších skupinách než ve třídě, považujeme
za přínos tohoto soustředění také to, že se žáci obou tříd lépe poznají a upevňují mezi sebou
dobré vztahy.
Soustředění probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, žáci jevili o výuku, kterou zajišťovala
pí uč. Toušlová, Ettlerová a pí uč. Lehečková, velký zájem, pracovali se zaujetím a bylo vidět,
že jim jiná forma výuky vyhovuje. Výchovné předměty přijela se žáky procvičovat pí řed.
Rückerová a pí uč. Řeřichová.
Učení probíhalo v dopoledním a odpoledním tříhodinovém bloku, mezi výukou jsme stihli
udělat exkurzi do farmy, kde majitelka penzionu pí Nováková chová ovce a jehňátka, dále
jsem absolvovali vycházky po okolí a večery byly organizovány formou společenských her a
soutěží, kdy jsme se všichni velmi pobavili.
Celé soustředění se vydařilo a všichni žáci i vyučující byli spokojeni s příjemně
strávenými dny v šumavském penzionu. K celkové spokojenosti přispěla i výborná strava,
kterou nám ze školy přivážel pan Bláha s paní Bartůškovou a paní Kantorovou. Všem patří
naše poděkování.
Na závěr soustředění žáci vyplnili anketu, ve které hodnotili průběh akce. Výsledky ankety
jsou následující:
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1) Byl jsi spokojen s akci Zvládnu to
ano (20 x)
2) Vyhovoval ti denní režim?
ano ( 17 x)
3) Vyhovoval ti zvolený způsob výuky
ano ( 20 x)
4) Hodnotíš výuku na soustředění jako náročnou ano (3x)
5) Stačí třídenní pobyt na akci?
ano ( 5 x)
6) Doporučil bys účast na akci žákům budoucích 9. tříd ano (20 x)
7) Byl jsi spokojen s ubytováním a stravou? ano (20 x)

ne (0)
ne ( 3x)
ne ( 0)
ne (17 x)
ne (15 x)
ne ( 0)
ne ( 0)

8) Celkové hodnocení akce:
- líbil se mi večerní program
- moc se mi nelíbily služby v kuchyni
- trochu mi vadilo, že večerka byla už ve 22 hodin
- jídlo bylo dobré, spalo se mi dobře
- doporučil bych to budoucím devítkám, učení je trochu jiné a zábavné
- parádní večerní program, super parta
- pro další rok by paní uč. Lehečková nemusela hlídat na chodbě do 3 hodin ráno
- bylo to dobrý, ale chtělo by více času volné zábavy
- líbily se mi večerní programy, soutěže a meditace s paní uč. Lehečkovu a také
exkurze do místního statku, kde chovají ovečky
- mělo to tu jednu vadu, není tu signál , a tak jsem nemohl napsat domů

Projekt „Jazykové dvoudenní“
Ve dnech 3. a 4. června 2009 proběhl projekt „Jazykové dvoudenní“, kterého se
zúčastnilo 31 žáků osmých tříd. Vše se uskutečnilo ve spolupráci se Střední školou a
Jazykovou školou ve Volyni.
Velice pestrý program byl připraven na oba dny, ve kterých byli naši žáci rozděleni do
dvou skupin podle toho, který cizí jazyk se učí. Obě skupiny se seznámily s učiteli anglického
nebo německého jazyka a některými žáky střední školy, všichni se naučili používat
interaktivní tabuli, používali počítačové programy určené pro výuku cizích jazyků, zhlédli
video tématicky zaměřené, hráli hry a soutěžili, zdokonalovali své znalosti a angličtináři měli
také možnost diskutovat s rodilým mluvčím z USA.
Zajímavá byla návštěva cukrářské dílny, kde probíhala praxe studentů. Žáci měli
příležitost vyzkoušet si práci s cukrářskou hmotou (marcipán, karamel) a seznámili se s tím,
jak funguje výroba zákusků.
Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně na náměstí. Ubytováni jsme byli v domově
mládeže, kde byl opět pro děti připraven zajímavý program. Měli jsme možnost seznámit se
s chodem internátu a nabídkou využití volného času. Někteří malovali na sklo nebo
paličkovali, jiní navštívili fitness centrum, další hráli kulečník nebo stolní tenis. Proběhl též
turnaj ve fotbale, kterého se zúčastnili i studenti SŠ. Také jsme měli přednášku o historii
Sokola a poslechli jsme si vystoupení pěveckého souboru Výkvět.
Celá akce se vydařila, dětem se projekt velice líbil.
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Projekt Naše město
Dne 26. 5. 2009 proběhl na naší škole projekt „NAŠE MĚSTO.“ Tato akce se
týká šestých ročníků naší základní školy.

každoročně

Žáci 6. tříd se v průběhu dne seznámili s historickými památkami ve Vimperku, ke
každému z navštívených míst měli dostatek poznatků, které získali ve škole v rámci
přípravy na tento projekt. Dobrou učební pomůckou jim bylo např. Vimperské pexeso
nebo DVD Vimperk a okolí. Byla jim také představena literatura, která se problematikou
Vimperska zabývá.
Součástí projektu byla návštěva radnice, kde se nás ochotně ujala paní Veronika
Čermáková, 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 např. městskou vlajku, kroniky apod.
Dále jsme 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 ve Vimperku, kde mohli žáci načerpat další materiály ke zpracování
projektu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi milý a vstřícný přístup a ochotu všech,
které jsme požádali o informace. Zvláště děkuji paní Veronice Čermákové a panu
Benešovi za velmi zajímavé informace, které dětem rozšířily poznatky o městě a
městském úřadu

Projekt Naše město
V rámci učiva prvouky jsme uskutečnili projekt Naše město. Projekt byl
určený pro žáky třetích tříd. Měl 4 části – děti vyhledávaly informace o našem
městě a shromažďovaly materiály, následovaly vycházky po historických
památkách ve městě, beseda s panem Romanem Hajníkem o historii Vimperku
doplněná promítáním a na závěr děti ve skupinách získané informace a
materiály zpracovaly a vytvořily prezentace. Projekt se u dětí setkal s velkým
ohlasem, pracovaly se zájmem a přispěl k posílení zájmu o rodné město a jeho
historii.

Adaptační kurz 6.A
Ve dnech 8. -9. června 2009 se konal adaptační kurz, který navázal na kurz šestých třéd
v předešlém roce.Stejně jako vloni byli žáci ubytování v Chatě Škola na Nových
Hutích.Organizace se ujalo občanské sdružení Krebul z Volar ( www.okrebul.cz), jehož
předseda Zdeněk Krejsa a zaměstnankyně Zuzka se stali hlavními vedoucími kurzu.Ten byl
zaměřen svými hrami a úkoly na spolupráci třídního kolektivu.
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Program kurzu byl velice pestrý a první den byl rozdělen na tři části. První se žáci účastnili
hned po příjezdu.V klubovně si zahráli na reportéry a svých spolužáků, vyučující i vedoucích
se ptali na nejrůznější otázky.Poté vyšli před budovu a měli za úkol se bez mluvení seřadit do
řady tak, aby nejmladší stál na jedné straně a nejstarší na druhé.Následoval oběd a odpolední
část pokračovala ve 14 hodin.Zdeněk a Zuzka rozdělili děti do skupin a měli se pokusit pustit
vajíčko z okna ve druhém patře. Mohli k jeho opevnění použít papír, provázek, lepidlo a
nůžky. Vajíčko se nerozbilo dvěma ze čtyř skupin.V 18:15 byla večeře a v 19 hodin
pokračovala třetí část programu. V klubovně se hrály sázky. Vybraní jedinci z různě
barevných skupin měli zvládnout různé úkoly, o kterých ale nevěděli, protože při jejich
zadávání stáli za dveřmi. Ostatní z týmu měli ohodnotit jejich šance v tomto klání a vsadit si
na ně. Po skončení sázek proběhlo zhodnocení dne a každý se měl snažit říct někomu nějakou
pozitivní věc.Večerka byla ve 22 hodin.

Adaptační kurz třídy VI.B
V úterý 9. června 2009 vyjelo 16 dětí třídy VI.B na Nové Hutě. Na chatě Škola je čekalo
originální zahájení adaptačního kurzu. Počáteční překvapení u žáků velice rychle vystřídala
dobrá nálada a soutěživost. Žáci si zahráli velké množství her, například Dostihy, Samuraje,
Kufr, Číslice, Piškvorky Evoluce a vyráběli různé padáky na vajíčka, aby se nerozbila při
pádu z okna. Tyto hry prověřily jejich týmovou spolupráci, schopnost přizpůsobit se i
bojovat za své družstvo až do konce sil. Skupina účastníků prošla sérií aktivit zaměřených na
seznamování, lámání předsudků a důvěru. Originální bylo i celkové zakončení kurzu, které
proběhlo 10. června dopoledne Po absolvování tajuplné hry si každý účastník odnášel listinu,
do které mu ostatní měli možnost napsat své kladné postřehy týkající se jeho osoby.
Celý kurz proběhl pod vedením zkušených lektorů. Akce se stala pozitivním hodnocením ze
strany kolektivu třídy.

Další uskutečněné projekty v jednotlivých předmětech
Dějepis9. výročí vzniku ČSR
Knihtisk ve Vimperku
Vimperk
Noviny – výroba vlastních novin
Osobnosti 19. a 20. století
Staré řecké báje a pověsti
Výchova k občanství:
Naše město
Živelné pohromy, Náboženství, Šikana
Český jazyk- vlastní časopis –9. třídy
Zeměpis- Pouště – 6. A
Naše obec – 3. A, 3. B
Vesmír – 3. A
Tříkrálová koleda – 3. A
Čtvero ročních období – 5. B
Doba Karla IV:- 1.A, 2.A, 2. B
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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 2008 - 2009
Ve školním roce 2008/2009 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.

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. 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 25.000,- Kč prostřednictvím
besed sdružení Portus-program Phenix. Realizováno bylo 18 dvouhodinových odborných
besed zaměřených na alkohol, kouření, marihuanu a tvrdé drogy, bezpečný sex, poruchy
příjmu potravy, šikanu.
V měsíci červnu se uskutečnila beseda pro vycházející žáky na téma Trestní
zodpovědnost zajištěná pracovnicemi Policie ČR
Žáci 6. tříd se zúčastnili Adaptačního kurzu na Nových Hutích zaměřeného na tvorbu
třídního kolektivu, zlepšování vztahů ve třídě.
K zajištění potřebných finančních prostředků na rok 2009 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
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2008,"

vyhlášeným Jihočeským krajem - Krajským úřadem, odborem sociálních věcí a

zdravotnictví, oddělením prevence a humanitních činností v Českých Budějovicích.
Cílem

projektu byla 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 byl určen pro věkovou skupinu žáků 1. - 9. tříd.
Projekt nebyl mezi těmi, kterým byla přidělena finanční dotace.
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 školní roku byla opětovně instalována schránka důvěry. Kontrolována
byla pravidelně 2x týdně, po celou dobu nebyla vhozena žádná zpráva.
V oblasti vztahu metodiků prevence k pedagogickému sboru lze konstatovat kladný
přístup většiny učitelů..
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 2009 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
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vimperských škol. Bohužel se daří obtížně do těchto akcí zapojit dojíždějící žáky. Rovněž
jarní přípravy na sportovní soutěže mimo výuku lze zařadit do nabídky využití volného času.
Patří sem např. atletika, florbal, vybíjená, basketbal. Vliv sportovních tříd na škole také nelze
podceňovat, neboť ukazuje žákům bez vyhraněných zájmů určitý směr a možnost životního
stylu.
Škola má vybudovanou videotéku se zhruba 30 hodinami programu, knihovničku, ze
které čerpají učitelé, ale i velmi často žáci. Získané informace slouží nejen pro poučení, ale i
slohové práce a různé referáty ve vyučovacích hodinách.
Větší pozornost je nutno zaměřit na žáky s rizikovým chováním, udržet stávající
volnočasové aktivity, věnovat větší péči aktivizaci pedagogického sboru a zlepšit spolupráci s
rodiči.
Závěrem lze říci, že i přes výše zmíněné nedostatky plní škola v oblasti primární
protidrogové prevence svoji úlohu za daných podmínek na velmi dobré úrovni.

Metodik prevence: Mgr. Vladislava Lehečková
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2. Hodnocení činnosti výchovných poradců
Výchovné poradenství na prvním stupni (1. – 4. ročníky)
Ve školním roce 2008/2009 byla jmenována Mgr. Iva Karasová výchovnou poradkyní
žáků 1. – 4. ročníku. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení je jednou z hlavních činností
výchovného poradce.Všichni pedagogičtí pracovníci měli k dispozici přehled žáků
s vývojovými poruchami učení. Přehled byl průběžně aktualizován.Ve šk. roce 2008/2009
bylo podáno 29 žádostí o pedagogicko-psychologické vyšetření, z toho 6 bylo kontrolních.
Celkem bylo evidováno 37 žáků se specifickými poruchami učení,1 žák byl integrován a
výuka byla vedena podle individuálního plánu. Do reedukace byli zařazeni žáci dle
doporučení PPP. Reedukaci v tomto školním roce na naší škole vyučovaly paní učitelky J.
Ondřejová a O. Samcová.
Během celého školního roku jsme úzce spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Prachaticích. Paní psycholožka PhDr. Alena Wagnerová pravidelně navštěvovala
naši školu, sem za ní děti docházely na vyšetření. Zde také probíhaly kursy pozornosti, které
mnohým žákům pomáhaly překonávat obtíže spojené s vývojovými poruchami.
V říjnu 2008 PhDr. Alena Wagnerová přednášela pro učitele 1. stupně a učitele českého,
anglického a německého jazyka na 2. stupni na téma: Jak pracovat v hodinách se žáky
s vývojovými poruchami.
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.
Také pokračovala spolupráce s Centrem pro rodinu Oblastní charitou Vimperk. Pracovnice
konzultují s učiteli svou práci se žáky, kteří Centrum navštěvují. Paní ředitelka a třídní
učitelky 3. tříd se zúčastnily vystoupení romského kroužku a také se seznámily s dalšími
aktivitami Centra.
Výchovná poradkyně se účastnila únorového zápisu do prvních tříd, schůzek vých.
poradců svolaných PPP Prachatice a výchovných komisí svolaných paní ředitelkou.
.

Mgr. Iva Karasová

Hodnocení činnosti výchovné poradkyně za šk. rok 2008/2009
pro 5. - 9. ročník
Od 1. září 2008 bylo výchovné poradenství na ZŠ TGM rozděleno na dvě části:
poradenství pro 1. až 4. ročník (Mgr. Iva Karasová) a poradenství pro 5. až 9. ročník (Mgr.
Věra Ettlerová).

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)
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8. - 9. třídy v občanské výchově 12 hodin (životní cyklus, svoboda, odpovědnost,
člověk a pracovní život, životní perspektivy)
 8. - 9. třídy v rodinné výchově 8 hodin (sebepoznání, práce s dětmi, komunikace)
2. Exkurze žáků
•
18. 9. - burza středních škol Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích - 8. a 9.
třídy
•
3. 10. - Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk - IX. A a IX. B
•
17. 10. - Střední škola Vimperk - Den stavitelství a architektury - IX. A a IX. B
•
12. 11. - Střední škola Vimperk - SPV, Epigon - IX. A a IX. B
•
13. 11. - SPŠ keramická Bechyně - IX. A a IX. B
•
11. 11. - SOU Netolice, provoz Prachatice - výběr z 8. a 9. tř. podle zájmu o
obory
•
14. 5. - elektrotechnický závod Rohde & Schwarz Vimperk - VIII. A
•
28. 5. - IPS Úřad práce Prachatice - VIII. A a VIII. B
•
20. - 21. 5. - Střední škola Volyně - výběr žáků 8. tříd
•
18. 6. - elektrotechnický závod Rohde & Schwarz Vimperk - VIII. B
3. Besedy
• 26. 9. - se zástupci SPŠ Volyně - IX. A a IX. B
•

9. 10. - se zástupcem Střední školy Oselce - VIII. A, IX. A

•

10. 10. - se zástupcem SOŠ veterin., mechan. a zahrad. Č. Budějovice - IX. A a IX. B

•

24. 10. - se zástupcem Střední školy obchodní Č. Budějovice - IX. A a IX. B

•

21. 11. - se zástupcem SOŠ elektrotechnické Hluboká nad Vltavou - IX. A a IX. B

•

21. 11. - se zástupcem SPŠ Strakonice - IX. A a IX. B

•

28. 5. - Státní okresní archiv Prachatice - VIII. A a VIII. B

4. Zjištění předpokladů pro studium
 V září 2008 byli žáci 9. tříd seznámeni s vyhodnocením testů Scio Modul A.
 21. května 2009 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
 5. 11. 2008 se konala schůzka rodičů vycházejících žáků, na které byli rodiče
seznámeni s novelizovaným školským zákonem a prováděcí vyhláškou, nově
zavedeným zápisovým lístkem, možností podat si 3 přihlášky na střední školy, byli
informováni o termínech přijímacích zkoušek, počtem kol přijímacího řízení a dalších
změnách.
Na schůzce byli přítomni zástupci 11 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, SOŠ pro ochranu a tvorbu
životního prostředí Veselí nad Lužnicí.
 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.
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Rozmístění žáků
Ve školním roce 2008/09 ukončilo základní školu 46 žáků z devátých tříd a 3 žáci
z osmých tříd.
Z pátých tříd bylo přijato 6 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 2008/2009 bylo evidováno v pátých až devátých třídách celkem 63 žáků
s SPU, tj. 30 % všech žáků pátých až devátých tříd. Z toho 15 žáků bylo integrováno.
Na celé škole bylo integrováno 16 žáků.
Do reedukace byli zařazeni žáci dle doporučení PPP.

III. Spolupráce s PPP
Během školního roku bylo do PPP Prachatice posláno celkem 11 žádostí o vyšetření
žáků 5. až 9. tříd. Výsledky šetření jsem obdržela od 8 žáků.

IV. Další aktivity




16. 3. - Účast na Setkání zástupců základních škol a obcí Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích organizované společností Scio. Ze setkání vyplynulo, že problémy
základních škol jsou obdobné, zejména požadovaná nepřiměřená byrokracie ze strany
úřadů.
30. 4. - Účast na schůzce výchovných poradců a zástupců IPS ÚP z Jihočeského kraje
organizované Střední odbornou školou veterinární, mechanizační a zahradnickou Č.
Budějovice v rámci akce Den partnerství. Zde byly podány mimo jiné informace o
důsledku nového systému možnosti podání tří přihlášek na střední školy a uplatňování
zápisového lístku.
Zpracovala Mgr. Věra Ettlerová
vých. poradkyně pro 5. - 9. tř.
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3. ICT
Ve školním roce 2008/2009 byly v provozu 2 učebny počítačů, z toho jedna na
1. stupni se 4 počítači a jedna na 2. stupni celkem se 14 počítači. Tyto počítače
byly využívány pro opakování a prohloubení učiva žáků při práci s výukovými
programy a při výuce předmětu informatika. Starší žáci si mohli pomocí
přístupu na internet vyhledat potřebné informace na referáty a pod.
Tuto službu umožnila škola i zástupcům veřejnosti, kteří tuto možnost také
využívali. Na škole je přístup na internet na všech počítačích v učebnách i
samostatně v síti. Počítače se nacházejí ve všech kancelářích a obou sborovnách
a také ve třech kabinetech. Nově se zřídila i linka s počítačem pro školní
psycholožku. Možnost připojení na počítač v síti je možné téměř ve všech
učebnách a kabinetech. Často se používá i dataprojektor. Počítač se nachází i ve
školní jídelně. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni na stupni Z
a většina z nich i na stupni P. V příštích dvou letech bychom rádi dosáhli 100%
proškolení ped. pracovníků na stupni P a co nejvíce na vyšších stupních, bude-li
školení prováděno.

4. Enviromentální výchova
Enviromentální výchova na 1. stupni 2008/2009
Projekty
Den Země
Výuka Šumavou – výstava
Naše město 3. tř. (znalost prostředí kolem nás, historické dědictví, památky)
Charitativní ( Víčka, + dle nabídky )
Spolupráce se Správou Národního parku Šumava – ekocentrum
Výukové programy (20 dvouhodinových v učebně Střediska ekologické výchovy, park u školy)
v 1. pololetí. Ve 2. pol. vzhledem k výstavbě nové ekoučebny byly programy zrušeny.
Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy vázla.
Programy s ekologickou výchovou z nabídky Střediska ekologické výchovy, kterých jsme se zúčastnili:
Království vody
Národní park Šumava,ochrana přírody
Setkání s podzimem
Tajemství lesa
Všichni potřebují domov
Zimní příroda
Putování s rysem ostrovidem
Mraveniště
Mláďata
Čtvero ročních období
Vydra říční

Natur Vision – filmový festival o zvířatech
Třídění odpadu
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kontejnery na papír a plast na chodbách
nástěnky k tématu
Úklid okolí školy
odpadky
trávník, okrasné stromy a keře
Květinová výzdoba
chodby, třídy, služby
Průřezové téma
Prvouka, Člověk a jeho svět
Exkurze, výlety
Brloh – vodárna
Čistička vod - Vimperk
Meteorologická stanice Churáňov
Planetárium – České Budějovice
ZOO – Ohrada - Hluboká nad Vltavou, Praha
Šumava – infocentra, slatě
DEN ZEMĚ NA 1.STUPNI
Motto „Země nám toho tolik dává. Měli bychom Zemi naslouchat a slyšet
tlukot jejího srdce – a žít v harmonii s touto nádhernou planetou.“ (Yoko
Ono ) je tradičně hlavní myšlenkou ekologického projektového dne Den
Země na 1. stupni naší školy. Každý rok připravujeme pro děti program,
kterým upozorňujeme děti, co by měly dělat, abychom o naši krásnou
planetu nepřišli. Letošním heslem projektu bylo:“ Zachraňme Zemi!“.
V duchu tohoto hesla jsme si na začátku dne také vyzkoušeli, jak se ve
škole zachovat, kdyby se naše škola či dokonce Země ocitla v ohrožení.
Paní ředitelka osobně vyhlásila cvičný poplach a zhodnotila akci pochvalou
žáků, kteří disciplinovaně dbali pokynů vyučujících. Po nástupu žáci plnili
body programu a svou celodenní práci prezentovali společně vytvořenými
a velmi zdařilými plakáty, ve kterých nám nabídli řešení, jak zachránit
Zemi. Projekt se velmi vydařil. Název projektu:“ Zachraňme Zemi!“
1. Motivační CD: poslední díl ze seriálu ,, Byl jednou jeden život“ – jak by
to na Zemi dopadlo, kdybychom…
2. Úklid kolem školy „ Stop znečišťování Země“
3. Program v terénu po ročnících.
4. Tvůrčí dílny po třídách na téma:
Každý z nás může zachránit Zemi.
Co můžeme pro její záchranu dělat.
Jak jí můžeš pomoci Ty.
Co lidé nedělají správně.
Co do přírody, vody nepatří.
Navrhni ekologické desatero školy, třídy .
Jak správně třídit odpad.
Nakresli, nalep, popiš, napiš o tom krátké povídání, básničku.
5. Prezentace výtvorů na chodbách školy
6. Hodnocení akce
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Enviromentální výchova 2008-2009 – 2. stupeň
Ve školním roce jsme pokračovali v činnostech zaměřených na vytváření a
upevňování pěkného vztahu k přírodě.
K 31.12.2008 jsme ukončili svoji účast v síti M.R.K.E.V.(metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy).Důvodů pro ukončení registrace je několik.Od roku 2009 síť
požaduje registrační poplatek 400.-Kč ročně.Většina nabízených aktivit probíhá
v Č.Budějovicích, Českokrumlovsku a jiných poměrně vzdálených oblastech.Účast na nich je
časově i finančně náročná.Podobné aktivity přímo v regionu nabízí NP a CHKOŠ.Spolupráce
s nimi je na velmi dobré úrovni.
Aktivity.
-ochrana stromořadí jírovce maďalu v areálu školy před klíněnkou
-ošetření okrasných dřevin v areálu školy
-třídění odpadů
-instalace kompostéru na školní zahradě
-založení snosu (školní zahrada)
-Den Země
Den Země
Proběhl 24.4.2009.Žáci 5.-9.tříd se vystřídali při úklidu okolí školy a ošetření stávající
zeleně.Pracovníci NP a CHKOŠ připravili pro žáky jednotlivých ročníků poutavý program o
Šumavě spojený s promítáním.Ve zbývajícím čase jsme rozšiřovali své přírodovědné
znalosti a dovednosti.
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5. Z činnosti školní družiny za školní rok 2008 - 2009
Pěvecký kroužek
V letošním roce navštěvovalo pěvecký kroužek deset děvčat a dva chlapci. Děti se učily
nové písně s nadšením, neboť kromě zpěvu si mohly zatančit a doprovodit rytmickými
nástroji. Písně na sebe navazovaly pohybovými říkadly a verši. Pěvecký kroužek se představil
na různých akcích školy, např. oslavě Dne matek, Dne učitelů, setkání seniorů či pasování
dětí do prvních tříd. Děti ze školní družiny vystoupily s rozmanitým programem a připravily
svými dovednostmi rodičům i obecenstvu radostnou chvilku.
Lenka Malíková, vedoucí pěveckého kroužku
Asistenti pedagoga – vychovatelé ze školní družiny
Již druhým rokem jsme zastávaly práci asistentů pedagoga v prvních a druhých třídách při
výuce českého jazyka a matematiky. Střídaly jsme se s kolegyněmi po týdnu, každý den dvě
hodiny. Asistenční hodiny jsme si předem domluvily s třídními učitelkami a pracovaly jsme
jak s jednotlivci, tak i skupinami. Během výuky jsme měly možnost získat přehled o úrovni
dětí vzhledem k vyžadovaným učebním osnovám a mohly s nimi učební látku ve školní
družině dále procvičit. Někdy stačilo nepatrně poradit nebo dané zadání znovu vysvětlit a
úkol se stal řešitelným. Zvládnutí učiva přineslo dětem radost a uspokojení a zvýšilo jejich
sebevědomí.
Lenka Malíková, vychovatelka šk. družiny
Exkurze na vlakovém nádraží
Tentokrát jsme dětem k jejich svátku připravili výlet za poznáním. Hned po obědě jsme se
vypravili na vlakové nádraží, kde nás očekával pan Šlégr, odborník v oboru železniční
dopravy. Po menších skupinách se malí zvědavci vydali zjistit, jaká tajemství skrývá
strojovna vlaku. Mohli si vlastníma rukama osahat ovládací prvky na pracovišti častého
hrdiny dětských příběhů, statečného strojvůdce. V dopravní kanceláři na žáky čekala
informační tabule s rozpisem vlakových spojů a s jejich aktuální pozicí. Zajímavé bylo
setkání s drezínou a vrcholem se stala soutěž malých siláků v ručním ovládání výhybky.
Tato návštěva byla volným pokračováním besedy o šumavských lokálkách.
Obrázky vláčků a mašinek, které děti ve školní družině nakreslily, jsme předali panu
výpravčímu a budou vystaveny na vlakovém nádraží.
Lenka Malíková, vychovatelka šk. družiny
Sportovní aktivity školní družiny
•
•

v zimním období především bobování, hry na sněhu, zimní vycházky
v přechodných a letních měsících míčové hry, kopaná, vybíjená, částečně lehká
atletika – skok, běh, cvičení se švihadly a lany
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•

v průběhu celého roku sportovní hry v tělocvičně, zejména florbal, vybíjená, základy
sportovní gymnastiky- cvičení na kruzích, přeskoky a prostná na žíněnkách

Děti školní družiny také navštívily během roku čtyřikrát učebnu i kabinet chemie. Formou
besedy, ukázek a pokusů se postupně seznámily s vlastnostmi běžně dostupných chemických
látek, s pomůckami a zásadami – kyslík, oxid uhličitý, zápalky, plyn, požární ochrana, jak se
bránit a jednat při požáru.
- plamen přítel a nepřítel člověka, tísňové volání
- chemické látky doma, zacházení s nimi a jejich označování, možnost zneužití
- atraktivnější kouzelnické ukázky formou zábavných bezpečných pokusů
Po praktické stránce se děti seznámily i s ochrannými pomůckami, chemickou maskou,
požárním náčiním a zdravotnickým materiálem přímo v kabinetu civilní obrany.
Václav Jakš, vychovatel šk. družiny
Pohádková odpoledne v městské knihovně
Prvňáčci z naší školní družiny navštěvovali v tomto školním roce městskou knihovnu.
Pravidelně jednou za měsíc odpoledne vstupovaly děti do kouzelné říše pohádek. Zatím jako
posluchači. Příští rok se z mnohých z nich stanou opravdoví čtenáři. V příjemném prostředí
knihovny vládla vždy pohoda. Paní knihovnice Eva Buryánová seznamovala budoucí malé
čtenáře s knihami našich i zahraničních dětských autorů. Poutavou četbou a vyprávěním
vzbuzovala v dětech zájem o knihy.
Bronislava Desatová, vychovatelka šk. družiny
Léčivé byliny
Sběr léčivých bylin je zajišťován také naší školou. Žáci sbírají a suší byliny dobrovolně.
Nejčastěji sedmikrásku květ, podběl, kontryhel nať, jetel červený, list pampelišky a sušenou
pomerančovou kůru. Nákupní seznamy na rok 2009 byly rozděleny do všech tříd. Usušené a
zvážené byliny mohou děti odevzdávat ve školní družině do konce června a pak opět v září.
Nejpilnějším ve sběru léčivých bylin v roce 2008 byla Marcela Kobrová z 5. B a žáci
Miroslava Chvalová a Zdeněk Chval ze 3. B.
Alena Iglerová, vychovatelka šk. družiny
Dovedné ruce
Po celý rok se děti scházely do kroužku Dovedné ruce. Výrobky většinou byly vyráběny
z odpadového materiálu – krabičky, ruličky, klacíky, papír, skartovaný papír. Tak se
z nepotřebných a obyčejných věcí staly krásné výrobky. Do kroužku se zapojilo 16 dětí
z prvního i druhého oddělení šk. družiny. Výrobky a půvabné dětské kresby byly využity na
výzdobu chodeb, šatny, třídy školní družiny a hotelu Anna ke Dni matek. Drobné dárky
potěšily pedagogy na Vánoce, ke Dni učitelů a při setkání seniorů.
Alena Iglerová, vychovatelka šk. druži
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6. Spolupráce ZŠ TGM Vimperk s partnerskými
organizacemi

Zřizovatelem ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice, jako příspěvkové
organizace je Město Vimperk a je zároveň hlavním partnerem školy. Členy Zastupitelstva
Města Vimperk jsou tři členové pedagogického sboru: Mgr. Josef Bejček, Mgr. Karel
Střeleček, Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy.

Odbor investic a údržby
Tento odbor je stěžejním partnerem školy vzhledem k tomu, že obě budovy nutně potřebují
finanční prostředky na opravy a rekonstrukce. Péči o školní budovy má na starost paní Alena
Szabová. Hledá spolčeně s vedením školy možnosti, jak rekonstruovat a modernizovat
budovy z městského rozpočtu i za pomoci grantů např. grantů Jihočeského kraje. Z obou
jmenovaných zdrojů byla vyměněna okna v tělocvičně budovy 1. máje – dřevěná okna byla
vyměněna za plastová. K výměně oken došlo i ve dvou třídách v budově Pražská 167,
kulturní památce. Výměna oken byla ze strany orgánů památkové péče podmíněna instalací
přesných replik oken i všech původních okenních prvků. V budově v parku ul. Pražská byla
péčí OIaÚ provedena rekonstrukce elektroinstalace ve 3. podlaží školy. Členové OIaÚ jsou
ochotni spolupracovat i na žádostech a grantech podávaných školou. Vedoucí tohoto odboru
je předsedou Školské rady ZŠ TGM Vimperk.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Odbor v rámci povinností obce III. stupně pečuje o 14 škol na Vimpersku. Finanční
záležitosti škol jsou projednávány s Evou Nikodémovou, v letošním roce provdanou
Hervertovou. Rozpočet naší školy ze státního rozpočtu byl posílen přidělením finančních
prostředků na práci asistentů na 1. stupni, mzdové prostředky byly navýšeny i z důvodu
zvýšených nákladů na suplování za učitele sportovních tříd v době jejich pobytu na
soustředění a soutěžích.
Odbor školství pořádá pro vedoucí pracovníky škol porady ředitelů, při kterých informuje
o ekonomických záležitostech, o změnách školských zákonů i o pořádání kulturních a
společenských akcích. OŠKaCR uspořádal pro školské pracovníky oslavu dne učitelů, soutěž
Talent okresu Prachatice ve spolupráci s městem Prachatice a setkání bývalých pracovníků
školství na Vimpersku. Toto setkání v letošním roce proběhlo v zasedací síni MěÚ Vimperk a
v prostorách ZŠ TGM a účastnilo se ho na 50 bývalých pracovníků školství. O kulturní
program se postaraly vychovatelky školní družiny L. Malíková a B. Desatová se svými dětmi,
oběd zajistily kuchařky naší školní jídelny.
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Spolupráce s ostatními školami
Město Vimperk je sídlem dvou základních škol, dvou středních škol a dvou mateřských
škol. Spolupráce s mateřskými školami pokračovala formou několikaletého projektu Škola
nanečisto, který seznamuje budoucí prvňáčky se školním prostředím, způsobem práce ve
škole, s vyučujícími i novými kamarády. Vyučující 1. stupně a vedení školy jsou pravidelně
zváni na třídní schůzky mateřských škol, kde informují o blížícím se zápisu žáků
předškolního věku. Děti z mateřských škol pod vedením svých učitelek J. Kůsové,
J. Procházkové a M. Kohoutové vystoupily na slavnostním zahájení MČR v mažoretkovém
sportu.
Spolupráce se středními školami pokračuje hlavně na poli výběru budoucího povolání
vycházejících žáků, kteří se zúčastnili dne otevřených dveří na Gymnáziu a SŠE Vimperk,
Střední školy Nerudova ul. Vimperk, zástupci středních škol prezentovali své studijní a
učební obory na schůzce pro rodiče a vycházející žáky. Spolupráce se Střední školou Vimperk
a jejich televizním studiem Epigon má nezastupitelnou úlohu při pořádání kulturních akcí
školy, neboť toto studio zajišťuje ozvučení všech akcí školy, dává prostor k prezentaci ZŠ
TGM v kabelovém vysílání města Vimperk, informuje reportážemi a rozhovory se
zaměstnanci školy o uspořádaných sportovních, společenských a kulturních akcích.
K výraznému zlepšení spolupráce došlo v letošním roce se SŠ Volyně. Na základě
osobních kontaktů ředitelky ZŠ TGM a zástupkyně ředitelky Mgr. Lenky Hlinšťákové byl
dohodnut projekt Jazykové dvoudenní pro žáky 8. ročníku. Projekt proběhl v červnu
v budovách SŠ Volyně, námětem byla podpora výuky německého a anglického jazyka
v novém prostředí s rodilými mluvčími a pedagogy střední školy. Projekt se setkal s velkým
ohlasem na obou stranách, a proto bylo dohodnuto vedením obou škol o jeho pokračování
v dalším roce.
Spolupráce se ZUŠ Vimperk je už mnohaletou tradicí. ZUŠ využívá pro zkoušky
dechového orchestru pronajatou třídu v budově Pražská 167, vedení ZŠ TGM vychází vstříc i
potřebám ZUŠ v případě uvolnění učitelky dramatického oboru D. Kubíčkové. Z důvodu
nepřítomnosti žáků DO letos nedoprovodil orchestr průvod vycházejících žáků školy při
zahájení školní slavnosti, vzhledem k volbě námětů výchovných koncertů se letos naše škola
neúčastnila těchto akcí. Spolupráce se ZUŠ je stále na velmi dobré úrovni a je podpořena i
osobním setkáváním obou ředitelů škol.Soubor mažoretek vystupuje při akcích pořádaných
ZUŠ Vimperk (Setkání dechovek, 60. výročí založení hudebního školství ve Vimperku),
k tradiční akci patří uspořádání Plesu mažoretek a dechového orchestru, na němž se
významnou měrou podílí rada rodičů a sdružení rodičů. Spolupráci podporuje i společné
soustředění dechovky a mažoretek, které organizačně obstarává ředitel ZUŠ Pavel Vališ.
V rámci hodnocení spolupráce se školami nemůžeme opomenout významnou oblast
spádových škol. Osvědčila se forma návštěv budoucích žáků 6. ročníku koncem školního
roku v souběžných třídách. Žáci se seznamují s budoucími spolužáky a prohlédnou si prostory
školy. Děti z Borových Lad se účastnily i školního kola konverzační soutěže v anglickém
jazyce, všechny školy se pravidelně informují o pořádaných akcích, ředitelé škol se setkávají
na poradách organizovaných odborem školství.
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Spolupráce s ostatními organizacemi města
Mezi tradiční partnery v oblasti vzdělávání patří Městské kulturní středisko Vimperk,
jehož programový referent M. Moravec zajišťoval pro jednotlivé ročníky nabídku
výchovných programů, pracovnice MěKS M. Becková se podílela na organizaci MČR
v mažoretkovém sportu 2009.
Národní park Šumava připravil pro žáky školy pestrou nabídku akcí a výchovných
programů s ekologickou tematikou, kterou využívali vyučující příslušných předmětů velmi
často jak na 1. stupni, tak na 2. stupni. Předností těchto programů byla změna prostředí
(vyučování probíhalo v prostorách NP Šumava), vysokou fundovaností přednášejících a v
neposlední řadě i bezplatnost této nabídky. Pracovnice národního parku Ing. M. Kučerová
otevřela při ZŠ TGM přírodovědný kroužek a s dětmi se účastnila soutěže s německými
partnery. Správa NP Šumava také pečuje v prostorách zámku o Městské muzeum, které
připravilo pro veřejnost řadu zajímavých akcí. Nabídky MM využívala často jednotlivá
oddělení školní družiny.
Městská knihovna pravidelně informuje o výpůjční době, o kulturních akcích , besedách
či soutěžích. Některých z nich se účastnili i žáci školy. Pravidelnými návštěvníky knihovny
byly děti školní družiny pod vedením B. Desatové.
Spolupráce s Městskou policií Vimperk byla ovlivněna odchodem do důchodu strážníka
Zdeňka Desata, který při své práci prosazoval prevenci v dopravní výchově i v oblasti
kriminality. Spolupráce s MP se projevovala hlavně při organizaci kulturních akcí a pořádání
soutěží, kdy strážníci dbali na dodržování pořádku.
Zimní stadion v letošním roce opět přišel s nabídkou využití ledové plochy k bruslení
během hodin tělesné výchovy za sníženou cenu, již využili vyučující Tv na 1. i 2. stupni.
Prostor zimního stadionu byl místem pořádání Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2009.
Z důvodu nepříznivého počasí proběhla školní slavnost 2009 po dohodě s ředitelem ZS
v prostorách tohoto městského zařízení.
Ke spolupracujícím organizacím přibyly letos i Městské služby Vimperk s. r. o.
Zajišťovaly zimní údržbu v okolí školy a školního hřiště, kosení trávy ve vegetačním období.
Ing. Jan Král, ředitel MS, se postaral i o částečnou opravu oplocení budovy 1. máje.
V péči o vzrostlou zeleň v okolí školy pomáhají Městské lesy s. r. o.

.
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7. Kulturní akce pořádané ve školním roce 2008/2009
Divadla
Loutkové vystoupení – Co loutky dovedou – 1. – 5. ročník
Jak válčili husité - 1. – 9. ročník
Čertoviny – 1. – 5. ročník
Kašpárek v rohlíku – 1. – 5. ročník
Byla cesta, byla ušlapaná – divadlo Studna – 1. – 5. ročník
Povídání s pohádkou – 1. – 5. ročník
Svatý Václav – 1. – 9. ročník
Vývoj divadla – 8. + 9. ročník
Kocour v botách- divadlo Č. Krumlov – 1. A, 2. AB

Filmová představení
Natur Vision – 1. – 9. třídy
Peklo s princeznou – 1. – 6. třídy
Máj – 8. + 9. třídy

Koncerty
Folk – 1. – 5. ročník
Varhanní koncert – 1. – 9. ročník
Muzikály, jak je neznáte – 6. – 9. ročník
Hip – Hop – 6. – 9. ročník

Besedy
Beseda s Mě policií – 5. třídy
Beseda s protidrogovou tematikou – 1. – 9. ročník
Šikana
Beseda s p. r. Hajníkem o historii Vimperka – 3. AB, 5. AB, 6. A
Klima třídy – 8. A
O kole bez kola – beseda s T. Huříkovou – 6. A
Mě knihovna – beseda o K. Čapkovi – 6. A
Mě knihovna – autogramiáda knihy Toulavá kamera- 6. A
Besedy k volbě povolání se zástupci středních škol – 9. třídy

Exkurze
Vzdělání a řemeslo – 8. + 9. třídy
Gymnázium Vimperk – 9. třídy
Den stavitelství – SŠ Vimperk – 9. třídy
Epigon – 9. třídy
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Temelín, SPŠ keramická Bechyně – 8. + 9. třídy
Úřad práce, okresní archiv – 8. třídy
Rohde Schwarz – 8. třídy
Meteorologická stanice Churáňov- 5. třídy
Hasičský záchranný sbor – 1. – 3. třídy
Česká pošta – 3. třídy
Čistička vody – 4. třídy

Výukové programy
Malíř v akci – 1. – 4. třídy
Výukové programy Národního parku Šumava – 1. – 5. třídy
Ukázka výcviku psů – 1. – 5. třídy
Pracovní dílna domu dětí a mládeže – 1. – 5. třídy

Výlety, další akce mimo školu
Adaptační kurz pro 6. třídy
Zvládnu to – 9. třídy
Jazykové dvoudenní – 8. třídy
Lyžařský kurz – 7. třídy
Turisticko poznávací kurz – 9. B
Hrad Kašperk –1. A, 2. AB
Jarotice –westernové městečko – 3., 4., 5. třídy
Sloup – 1. B
Naše město – 6. třídy
Den Země – 1. – 9. třídy
Den s vojáky – 1. – 9. třídy
Den dětí – 1. – 5. třídy
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8. Školní knihovna v roce 2008/2009
O fungování školní knihovny 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 8.B. 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 18 titulů, celkový počet výtisků je tedy 2088.
Do knihovny byl již v loňském roce umístěn počítač a v něm i program, do kterého děvčata
zapisovala veškeré knihy.V evidenci děvčata pokračovala i v letošním roce.
Počet výpůjček v tomto roce výrazně vzrostl, žáci i učitelé si již na knihovnu zvykli a
navštěvují ji častěji.
K nejčastějším návštěvníkům knihovny patřili žáci 5. tříd.
V rámci knihovny byla také na škole uspořádána beseda s Mgr. Romanem
Hajníkem.Konala se v říjnu roku 2008. R. Hajník je autorem knihy z cyklu Zmizelé Čechy –
Vimperk. Žáci 6.A se na této akci dozvěděli mnoho zajímavostí o místě svého bydliště i
blízkého okolí. S autorem knihy je plánováno pokračování besed, a to v říjnu 2009. .
Na začátku školního roku 2008 byla také domluvena návštěva městské knihovny, ve které se
od místní knihovnice děti dozvěděly o spisovateli Karlu Čapkovi, který slavil v roce 2008
své výročí.
Knihovna bude v příštím roce pokračovat ve spolupráci s místními autory knih a městskou
knihovnou.
Příští rok si zde budou moci žáci okopírovat informace z knih na referáty a také poznámky
od spolužáků, pokud byli např. nemocní.
Mgr. Alžběta Rückerová

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.
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9. Soubor mažoretek
Již šestnáctým rokem pracuje na ZŠ TGM Vimperk soubor mažoretek, jehož činnost
trvale zakotvila v kulturním i společenském dění Vimperka. Vedoucí souboru je nadále D.
Rückerová, vedoucí přípravné skupiny a skupiny kadetek byla D. Kubíčková. Skupina
nejstarších děvčat byla pro neshody s vedoucí a pro neúčast mažoretek na objednaných akcích
rozpuštěna, takže v letošním roce pracoval soubor jen s děvčaty v přípravných skupinách 1.,
2. a 3. tříd, skupinou kadetek a skupinou juniorek. Odcházející děvčata založila vlastní
skupinu, přičemž jim do začátku činnosti byly ponechány hůlky a odprodány kostýmy.
Poslední setkání vedoucí D. Rückerové se seniorkami se konalo 20. prosince 2008.
Ve školním roce 2008/9 pracovalo v souboru 70 mažoretek 1. i 2. stupně, do souboru byly
nadále přijímány dívky i z okolních škol. Tréninky i zkoušky jednotlivých skupin probíhaly
v tělocvičnách obou budov školy, na školním hřišti i v prostorách zimního stadionu. Skupiny
se pravidelně setkávaly 1 – 3 x týdně, zaměřovaly se především na práci s hůlkou, okrajově na
práci o třásněmi.
Nácvik mažoretek byl zaměřen na kulturní akce pořádané městem Vimperk, na soutěžní
vystoupení skupin i sóloformací a na vystoupení s dechovým orchestrem ZUŠ Vimperk.
Některá vystoupení souboru
Skupiny souboru vystupovaly při různých akcích města Vimperk, za všechny jmenujme
vystoupení k 100. výročí založení radnice a osvobození Vimperka. Nedílnou součástí činnosti
souboru jsou společná vystoupení s DO ZUŠ Vimperk např. při setkání dechovek, při nočním
koncertu na vimperském zámku. Soubor dále vystoupil na pouti ve Vlachově Březí, Stachách,
Čkyni, obohatil průvod v německém Zwiesselu. V zimních měsících se členky souboru
představily i na plesech v Šumavských Hošticích či Vimperku.
Společně s DO se mažoretky účastnily dačického festivalu Fest Band Dačice, samostatně
byl soubor pozván na festival do České Kamenice s výjezdem do SRN.

Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 2009
Na vimperském zimním stadionu se dne 9. května 2009 konala kvalifikace mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu. Tato soutěž se v ČR pořádá od roku 1993, ve Vimperku se konala po
šesté. Soutěž organizuje mezinárodní mažoretková asociace IMA v Chorvatsku, Polsku, na
Slovensku a v České republice, avšak žádná země kromě ČR ji nepořádá v rozsahu
kvalifikačního kola, semifinále a finále. Do soutěže se letos zapojilo 208 souborů z Čech a
Moravy s náčiním hůlka a třásně, novinkou letošního ročníku byla kategorie FREESTYLE ,
která se představila i ve Vimperku. Do Vimperka přijelo soutěžit 38 skupin a na 80
sóloformací. Mezi nejvzdálenější soubory patří soubory z Karviné, Hradce nad Moravicí,
nováčky byly soubory z Českého Krumlova a Dubí, nejvíce medailí si odvezla Taneční škola
STARDANCE Chomutov, Pravidelnými účastníky vimperské kvalifikace byly soubory
z Písku, Přeštic a Blatné.
Soutěž hodnotilo pět porotců s akreditací republikového či mezinárodního porotce.
Výsledky kvalifikace
BATON – KADETKY – SKUPINY (12 skupin)
1. OS Mažoretky Písek
2. TJ Sokol v Blatné
3. TŠ Stardance Chomutov
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7. Mažoretky III ZŠ TGM Vimperk – postup do semifinále
BATON – JUNIORKY – SKUPINY (8 skupin)
1. Mažoretky II ZŠ TGM Vimperk – postup do semifinále
2. Bohemia II Přeštice
3. OS Mažoretky Písek
BATON – SENIORKY – SKUPINY (8 skupin)
1. Bohemia I Přeštice
2. SO Mažoretky Písek
3. TŠ Stardance Chomutov
Z dalších výsledků sóloformací uvádíme umístění vimperských mažoretek
BATON – KDETKY – DUO, TRIO
4. ZŠ TGM – M. Czerwenková, K. Vondrášková
5. ZŠ TGM – Z. Kubíčková, S. Paštiková
6. ZŠ TGM – P. Eliášová, K. Kurzová, A. Křížová
BATON – JUNIORKY – MINI
2. ZŠ TGM – N. Lomnická, Z. Mistrová, K. Kučerová, L. Paletářová, B. Voděrová, Š.
Kasalová, M. Kůrková
BATON – SENIORKY – SÓLO
1. Michala Květoňová
POP-POM – KADETKY – SÓLO
2. ZŠ TGM – Michaela Kudláčková
POM-POM – KADETKY – DUO, TRIO
2. ZŠ TGM – S. Štěchová, D. Nováková
POP-POM – KADETKY – MINI
3. ZŠ TGM – Z. Kubíčková, S. Paštiková, D. Nováková, S. Štěchová, K. Vančurová, A.
Billová, K. Vaňková
POM-POM – SENIORKY – DUO, TRIO
2. ZŠ TGM – K. Adamcová, M. Květňová
Děkujeme děvčatům za pěkné výkony a reprezentaci domácího souboru i města Vimperk.
Poděkování patří také organizátorům kvalifikace ze ZŠ TGM Vimperk, pracovníkům STARZ
Vimperk, kteří připravili soutěžícím kvalitní a důstojné soutěžní prostředí, a dále studiu
Epigon za ozvučení této náročné soutěže. Poděkování patří také kadeřnici paní M. Roučové,
která podporuje náš soubor již několik let a stará se o to, aby děvčata vypadala co nejlépe.
Na slavnostním zahájení spolupracovaly mateřské školy 1. máje a Klostermannova, jejichž
vystoupení obohatilo slavnostní úvod soutěže, vystoupení tanečního mistra Jana Fíly
s partnerkou a světelné efekty zajištěné panem Mošnou. Děkujeme.
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Partneři a sponzoři akce
Město Vimperk
STARZ Vimperk
ZŠ TGM Vimperk
OS Mažoretky Hranice
Pizzerie Marco
Agromont
Strojírna Vimperk s. r. o.
Veolia voda
Crystalaktiv Bohemia
RHODE A SCHWARZ
Lesy ČR
Nakladatelství Papyrus
Ing. Jan Bauer, poslanec PSP ČR, starosta města Prachatice
Radim Kučera
VAVI
Jednota Vimperk
Děkujeme všem divákům, kteří přišli podpořit mažoretkový sport i domácí soubor na
kvalifikační kolo MČR ve Vimperku.
Semifinále a finále MČR 2009 v mažoretkovém sportu
Na kvalifikačním kole ve Vimperku si soubory kadetek a juniorek ZŠ TGM vybojovaly
postup do semifinále, sólistka Michala Květoňová si svým výkonem zajistila postup do
republikového finále. Finále sóloformací a semifinále skupin proběhlo ve dnech 16. a 17.
května ve Valticích.
Valtičtí organizátoři se připravili velmi dobře na takovouto náročnou soutěž, zajistili příjemné
zázemí i kvalitní doprovodný program. Ve finálovém kole obsadila M. Květoňová z 20
soutěžích výborné 7. místo, kadetky se umístily jako desáté a juniorky si svým 3. místem z 9
soutěžních skupin vybojovaly postup na finálové mažoretkové klání do Hronova, které
proběhlo 13. června 2009. V pochodovém finálovém defilé si vedly naše mažoretky velice
dobře, hronovskému publiku se předvedly jako poslední a obsadily 5. místo. V soutěži
choreografií se pořadí startujících obrátilo, vimperská děvčata startovala jako první. Dá se
říci, že se jim v soutěžních třech minutách choreografie nedařilo vůbec. V jejich vystoupení
byla patrná obrovská nervozita, nedařily se dálkové přehazovačky, objevilo se mnoho pádů
hůlek, nepřesnosti, nedržení řad, špatný postoj i celkový výraz, což všechno mělo za následek
pád skupiny na předposlední místo.
Přesto se dá říci, že soutěžní sezóna byla velmi úspěšná a děvčata dala o sobě vědět.
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10. Činnost dramatického souboru
.

Dramaťák

Do Dramaťáku letos chodilo 42 dětí. Na hodinách dramatické výchovy se žáci věnovali tvořivé
činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové. Není výjimkou, že se členové umísťují v recitačních
soutěžích. Žáci – dramaťáci se učí prostřednictvím hry a zážitku kolektivně cítit, řešit obtížné situace,
jsou vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině, k rozvíjení uměleckých vloh,
smyslového vnímání a fantazii, nacvičují divadelní hry. Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Všechny
skupiny se setkávaly ve čtvrtek.
. První představení bylo tradičně společné na vánočním Rozsvěcování stromku. Byl to Vánoční
příběh podle Charlese Dickense. Na konci roku proběhlo Setkání s Dramaťákem v MěKS ve Vimperku. Pro
dramaťáky je to vždy jedinečná chvíle, kdy se všichni společně sejdou na jevišti. Nejmenší dramaťáčci
představili Pohádkový příběh o tom, co dělají noční skřítci, další oddělení zahrálo Ferdu Mravence ve
službách královny. Třetím představením byla dle Jana Wericha pohádka Tři sestry a jeden prsten.Dále
členové uvedli Červenou karkulku v komické a nečekané verzi. Závěr setkání patřil divadelní hře Sluha
dvou pánů Carla Goldoniho s nejstaršími členy dramatického souboru. Záběry z her mohli zhlédnout
občané Vimperka na kabelové televizi. Setkání je shrnutím práce divadelního souboru v celém školním
roce.

11. Hodnocení časopisu KOŠ
Ve školním roce 2008/2009 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:
 Školská rada
 Rada rodičů
 Rada žáků
 Přijímání žáků do středních škol - Novelizace školského zákona
 Schůzka rodičů vycházejících žáků
 Hledáme povolání
 Protidrogová prevence
 Informace pro budoucí školáky a jejich rodiče
 Pololetí ve školní družině
 Škola nanečisto
 Dramaťáci
 Talent okresu Prachatice
 Skiraple
 Soubor mažoretek
Červnové číslo obsahovalo zejména:
 Den Země
 Výsledky soutěží školních, oblastních a okresních kol v Čj, recitaci, Aj, Nj, M, Hv
 Výsledky sportovních soutěží (např. atletické olympiády, Mc Donald´s Cup, MČR
v mažoretkovém sportu
 Skiraple
 SCIO testy (Modul A) pro 8. třídy
 IPS Úřad práce PT
 Vybíráme povolání
 Junior Achievement pro 9. třídy
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Jazykové dvoudenní
Adaptační kurz 6.A
Z činnosti školní družiny
Kurz pro rodiče
Deváté třídy
Setkání s Dramaťákem
Škola nanečisto
Mezitřídní projekty, kurzy, výlety
zpracovala Mgr. Věra Ettlerová

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.

Lyžařský kurz 7. tříd
Termín : 9. – 13. 3. 09
Místo : Chata škola, Nové Hutě
Počet frekventantů : 20 žáků 7.A, 10 žáků 7. B třídy
Kurz proběhl za velmi kvalitních sněhových podmínek a poměrně slušného počasí bez úrazů
Instruktor : Petr Vogeltanz
Vedoucí kurzu : Josef Bejček
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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
91 %.
5. listopadu proběhly schůzky pro rodiče vycházejících žáků, kde paní výchovná
poradkyně pozvala zástupce středních škol a učilišť a ti rodičům předali základní informace o
studiu na těchto školách, zároveň se konaly třídní schůzky ostatních tříd. Rodiče zde získali
základní informace o škole, třídním kolektivu a o prospěchu a chování za l. čtvrtletí. Rovněž
byli seznámeni se školním řádem, s akcemi, které proběhly a které se budou konat, byl
schválen příspěvek na Radu rodičů 100,- na žáka. Důležitým bodem programu třídních
schůzek byly volby do školské rady, kdy rodiče zvolili 3 zástupce do ŠR – byly zvolenypí Jančová, paní Paštiková a paní Vaňková. Dále se na těchto schůzkách s rodiči projednávaly
individuální vzdělávací plány, které rodiče podepsali. V závěru byli rodiče pozváni na druhou
adventní neděli, která proběhla v prostorách před školou. Průměrná účast rodičů na těchto
třídních schůzkách byla na 1. stupni 68 %, na 2. stupni 73 %.
Na konci l. pololetí se konal den otevřených dveří, kdy rodiče hovořili o prospěchu a
chování s jednotlivými pedagogy školy.
7. 4. 2009 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.,2. a 6., 7. ročníku. Dále rodiče získali
informace a prospěchu a chování svého dítěte. Účast na těchto schůzkách byla na l. stupni
62 %, na 2. stupni 46 %.
Na závěrečném dni otevřených dveří, který se konal 12. 6. 2009, 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.

14. Rada rodičů a ples školy
Radu rodičů tvoří zástupci rodičů jednotlivých tříd – Předsedkyní RR je paní Blanka
Jančová, pokladníkem RR je paní Milena Jandová. RR se schází zhruba 1 x za dva měsíce, na
těchto schůzkách jsou zástupci rodičů seznamováni s aktivitami školy, s akcemi, na kterých se
členové rady sami podílejí – tj. organice školních slavností. Příspěvek na RR činí na žáka
100,-, v roce 2008/9 bylo vybráno na příspěvcích 32 065,-. Hlavní náplní činnosti RR je
organizační zajištění plesu školy a shánění tomboly na tento ples. Letošní ples dechovky a
mažoretek se konal 25. dubna 2009 v sále kulturního domu Cihelna. Hudbu již tradičně
zajišťovala skupina Apollo. V průběhu večera vystupovaly mažoretky, velkým zpestřením je
půlnoční překvapení, se kterým vystupují jak mažoretky, tak členové dechovky. Ples
dechovky a mažoretek patří k velmi oblíbeným a hojně navštěvovaným společenským akcím
ve Vimperku.
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15. Rada žáků
Činnost rady žáků byla zahájena 7. 10. 2008 schůzkou, na které byli zvoleni přestavitelé
rady.
Předsedou se stal Michal Zacpal, místopředsedou Jan Pichler, nástěnkáři Veronika
Hudečková a Klára Váchová, zapisovatelem schůzek Jana Pawlitschková. Dalšími členy rady
jsou zástupci zvoleni v jednotlivých třídách: Jiří Mánek – 5. A, Lukáš Vančura, Jiří Bártík –
5. B, Adriana Ollé, Lucie Paletářová – 6. A, Barbora Suchá, Diana Bukáčová – 6. B, Leoš
Vavřík – 7. A, Lenka Harenčáková – 7. B, Adam Klose – 8. A.
Pravidelný termín schůzek byl stanoven na 1. úterý v měsíci. Během školního roku se
uskutečnilo pět schůzek rady žáků, při kterých se řešily záležitosti týkající se školního
provozu, kulturních programů i akcí tříd. Žáci se zapojili i do charitativních akcí formou
prodeje drobných reklamních předmětů. Jedním z požadavků rady žáků bylo zakoupení hodin
do jídelny a tělocvičny, kopírování jídelních lístků do jednotlivých tříd a nákup zrcadel na
WC. Hodiny byly zakoupeny i instalovány, ke kopírování jídelních lístků nedošlo, protože
tuto záležitost měli na starost členové rady, kteří požadavek nezajistili. Stejně tak tomu bylo i
v případě zrcadel. Členové rady měli zjisti cenu v obchodech, spočítat chybějící kusy a
projednat nákup s ředitelkou školy. Požadavek zůstal pouze na papíře, k jeho realizaci
nedošlo.
Účast zástupců jednotlivých tříd na schůzkách rady byla 80%, ale k zásadnější činnosti
rady během školního roku nedošlo.

Školní mléko
Ve školním roce 2008/2009 jsme na I. stupni v 1 . – 4. třídách pravidelně odebírali mléčné
výrobky od firmy Laktea. Během roku jsme střídali ochucené a neochucené mléko, dva druhy
jogurtů a čtyři druhy smetanových krémů. Zájem žáků byl po celý rok. Celkem jsme odebrali
zhruba 3740 ks výrobků.
Jitka Ondřejová
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16. Školní slavnosti
ŠKOLNÍ SLAVNOST ZŠ TGM VIMPERK 2009
Pátek, 03 červenec 2009

Dne 25. 6. 2009 uspořádala ZŠ TGM Vimperk již tradiční školní slavnost
připomínající závěr školního roku a přicházející prázdniny. První slavnost školy se konala v roce 1991
ve školní jídelně, od roku 1993 se tato akce pořádá na školním hřišti. Letos poprvé „díky“ nepřízni
počasí bylo slavnostní ukončení školního roku přestěhováno na Zimní stadion Vimperk a dá se říci, že
změna prostředí akci prospěla.
Garantem letošní školní slavnosti byli Mgr. Věra Ettlerová a Mgr. Karel Střeleček, programem
provázeli žáci 9. tříd Ivana Vavříková, Denisa Hojdekrová, Michal Zacpal a Jan Pichler. Premianty a
oceněné žáky dekorovali Ing. Jaroslava Martanová, členka Městské rady Vimperk, PhDr, Miloš Beneš,
vedoucí OŠKaCR, Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy, Mgr. Dana Toušlová, zástupkyně řed.
školy.
Jedním z hlavních bodů programu je vyhlašování premiantů školy. Premianty jsou vyhlašováni ti žáci
1. – 9. ročníku, kteří dosáhli ve své školní práci vyznamenání na vysvědčení, tzn. Dosáhli
prospěchového průměru do 1,5. Z I. stupně získalo vyznamenání 143 žáků, na II. stupni se titulem
PREMIANT ŠKOLY pyšní 37 žáků. Na památku dostali vyznamenaní žáci buton s logem školy a
označením PREMIANT.
Vzhledem k tomu, že ZŠ TGM má ve svém školním vzdělávacím programu také vzdělávání žáků se
sportovním zaměřením, byly na školní slavnosti připomenuty a oceněny výborné výsledky žáků ve
sportovních soutěžích. Sportovci školy byli vyhlašováni p. učitelem Josefem Bejčkem a získali diplom.
Novinkou letošní školní slavnosti bylo ocenění žáků 9. ročníku, kteří se dlouhodobě zasloužili o dobré
jméno ZŠ TGM Vimperk a reprezentovali školu, popř. i město Vimperk v různých soutěžích a
zájmových činnostech. Mezi vyhodnocenými žáky byli Michaela Vaňková (IX.A) za výborné
výsledky v závodech ve snowboardingu, sportovních soutěžích, turnajích, za dlouholetou činnost
v dramatickém souboru a za reprezentaci školy v pěveckých soutěžích. Za reprezentaci školy v běhu
na lyžích a sportovních soutěžích byla oceněna Nikola Malíková (IX.A), za podíl na úspěchu
školních sportovních družstvech a výborné výsledky ve snowboardingu byla vyhlášena také Monika
Stejskalová (IX.A). Za dlouholeté působení a podíl na výborném výsledků souboru mažoretek a za
reprezentaci školy v soutěžích vyhlášených MŠMT byla oceněna Ivana Vavříková (IX.B). Jediným
oceněným chlapcem za dlouholetou reprezentaci školy byl Jan Pichler, který si pochvalu vydobyl
výbornými výsledky na poli dramatického umění a recitace, reprezentací školy ve sportovních
soutěžích, hokejových soutěžích a snowboardingu. Vyhlášení žáci získali knižní odměnu.
Školní slavnost se samozřejmě neobešla bez vystoupení jednotlivých tříd a zájmových skupin. Úvod
slavnosti patřil průvodu vycházejících žáků školy s třídními učiteli Josefem Bejčkem a Karlem
Střeleckém a souboru mažoretek z náměstí U Jelena k zimnímu stadionu. Vystoupení mažoretek pod
vedením Dany Kubíčkové a Dagmar Rockerové pokračovalo i na ploše zimního stadionu do oficiálních
zahajovacích slov ředitelky školy.
V programu se dále představily dívky ze 7. A s vystoupením Bailando, pí učitelky I. Karasová a D.
Daňková připravily s dětmi 3. A, 3. B tanec na písničku Medvědi nevědí. Těšíme se na prázdniny byl
název vystoupení žáků 1. B, které připravily pí uč. O. Samcová a H. Musilová, po nich následovalo
pěvecké vystoupení školní družiny pod taktovkou L. Malíkové. Písničkou Hlupáku najdu tě se nechala
inspirovat Alžběta Rückerová a se čtvrťáky nacvičila pohybovou kreaci, žáci 8. B se zhlédli v orientu
a pod dohledem pí uč. Pánové připravili vystoupení s názvem Sultán a jeho tanečnice. Žáci 4. A, B si
vzali pod ochranná křídla děti z 1. A a společně se představili při tanci s názvem Lentilky. Vystoupení
s nimi nacvičily pí uč. J. Ondřejová, P. Homolková a M. Řeřichová. Třídy 2. A a 2. B se svými třídními
učitelkami D. Kubíčkovou a J. Frčkovou potěšily diváky milým vystoupením pod názvem Kolik je na
světě věcí.
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V jednu chvíli se improvizované pódium na ploše zimního stadionu změnilo v gymnastický sál a na
žíněnkách předváděli své sportovní umění tradiční hosté školní slavnosti – gymnastky pod vedením
pí. I. Millerové. Po vystoupení High school muzikal děvčat 6. B se představili „dramaťáci“ Ivy
Karasové. Za tónů „manéžové“ písně Koukejte na toho fintila se plocha pódia zaplnila velkými a i
malými členy dramatického souboru s červenými nosy na gumičce, kteří publiku dokázali, že je hraní
i „hraní“ opravdu baví. S velkým nasazením se tanečně projevili chlapci a dívky ze 6. A pod vedením
třídní učitelky A. Rockerové. Jako by svým vystoupením Boty proti lásce ostatním sdělovali, že už je
nezajímá jen učení, ale také… Rytmickou píseň děti ráje si pro vystoupení svých tříd vybraly pí
učitelky M. Mondlová a B. Schneiderová, děti při něm ukázaly, jak umí zacházet se sportovním
náčiním obručemi a stuhami.
Všemi žáky školy velmi očekávaným bodem programu a zároveň vrcholem slavnosti bylo závěrečné
vystoupení žáků 9. tříd. Třída 9. B si připravila pod vedením Heleny Jíňové tanec s názvem Levan
Polka. Žáci své vystoupení pečlivě nacvičili, věnovali mu i volné chvilky na turistickém kurzu. Ve
společném oblečení do třídních triček dávali najevo, že jsou si vědomi svých 15 let, ale také
posledních hodin strávených ve škole. Třída 9. A si pro své závěrečné vystoupení vybrala 2 písně
z filmu Šakalí léta. Jako by text, rytmus i pohybové ztvárnění písně charakterizovalo i třídu
samotnou – rozvernou, neposednou, energickou a občas padne sprosté slovo.
Závěrečnému děkování deváťáků předcházelo originální vystoupení Jaroslavy Koškové (IX. B), která
za kytarového doprovodu svého otce Petra Košky zazpívala oskarovou píseň Falling Slowly. A pak už
následovalo rozloučení žáků 9. ročníku, poděkování pedagogům a správním zaměstnancům, květiny,
dárky na rozloučenou i slzy dojetí.
Jménem vedení ZŠ TGM Vimperk děkuji všem pedagogům za přípravu školní slavnosti, která byla
zkomplikována stěhováním na zimní stadion, děkuji správním zaměstnancům za jejich práci,
zaměstnancům Zimního stadionu Vimperk za vstřícnost i kuchařkám za přípravu občerstvení pro
diváky, děkuji dětem za všechna jejich vystoupení.

2. adventní neděle
I ve školním roce 2008/9 se ZŠ TGM Vimperk zapojila do cyklu adventních
společenských akcí města. Již pět let patří naší škole 2. adventní neděle, při které je
rozsvěcován vánoční strom školy. Na akci se významnou měrou podílí rada rodičů, která
zajišťuje ozvučení (studio Epigon), občerstvení pro veřejnost i děti.
Rozsvícení vánočního stromu proběhlo 7. prosince 2008 v prostorách hlavního vchodu
budovy 1. máje, pro diváky byly připraveny lavice a židle z tělocvičny, šaten a tříd. Na akci
byly žáky volitelného předmětu informatika zhotoveny pozvánky pro rodiče i veřejnost,
prostor byl vyzdoben výtvarnými pracemi dětí pod vedením pí uč. Řeřichové. Program byl
zahájen tancem sněhuláků 1. A pí uč. Jitky Ondřejové. Anglické a německé vánoční písně
nacvičily s dětmi pí uč. Pánová, Homolková a Mondlová, s vánoční tematikou se připojili i
andílci a zvířátka ze 2. tříd pí uč. Kubíčkové a Frčkové.
Školní družina přispěla do programu pěveckým vastoupením pod vedením L. Malíkové,
soutěž v rybolovu pro žáky 6. A a 6. B zorganizovala Alžběta Rückerová. Cenu – živé kapry
věnovali do soutěže Hodinovi a Novákovi. Vánoční příběh byl název vystoupení
dramatického souboru Ivy Karasové, s vánočními písněmi se představil pěvecký kroužek
Heleny Jíňové. Závěrečné vánoční přání a vánoční písně připravily D. Toušlová a D.
Rückerová. Vánoční strom rozsvítil místostarosta města Ing. B. Petrášek, ihned po rozsvícení
následovalo překvapení pro všechny zúčastněné - ohňostroj u budovy školy. Technicky ho
připravil pan J. Mošna, finanční náklady byly pokryty z prostředků rady rodičů.
Akce se zúčastnilo na 200 vimperských občanů, rodičů žáků i představitelů města.
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17. Činnost školy v oblasti ochrany za mimořádných situací
V rámci některých vyučovacích hodin se třídy druhého stupně vystřídaly v návštěvě
kabinetu CO, kde se žáci seznámili s některými pomůckami CO a protichemickou maskou.
Kabinet má starší vybavení, nově jsou k dispozici grafická vyobrazení první pomoci,
prostředků improvizované ochrany osob, obsahu evakuačního zavazadla i obecných zásad.
Přípravou ochrany jednotlivce se v letošním roce daleko více zabývala i školní družina
díky částečnému úvazku p. uč. Jakše, správce kabinetu CO. V rámci činnosti ochrany člověka
probíhala i činnost zdravotnického kroužku, jehož členové se zúčastnili okresní soutěže
Mladý zdravotník a obsadili 4. místo.
V rámci projektu Den Země byl pro žáky 1. a 2. stupně vyhlášen cvičný poplach jako
nácvik Rychlého opuštění objektu školy s odchodem do evakuačního prostoru na hřišti školy.
Cvičnému poplachu velel Mgr. Václav Jakš, na shromáždění zúčastněných vysvětlil důvody
nácviku evakuace a připomněl význam chování a kázně při mimořádných situacích.
Vojenský útvar ze Strakonic připravil již podruhé Den s vojáky, tentokrát pro žáky 1. i 2.
stupně naší školy. Lví podíl na této akci měli manželé Daverných (VÚ Strakonice), rodiče
žákyň naší školy. Akce proběhla v areálu Vodník, kde vojáci připravili různá stanoviště. Žáci
si na nich prohlédli vojenskou techniku, zbraně, protichemickou výstroj, prakticky si
vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. Nejatraktivnější stanoviště pro žáky byla jednoznačně
jízda na raftu po hladině rybníka. Celá akce splnila svůj účel, přičemž žáci prožili školní den
zábavně, příjemně i poučně.
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Zpráva o hospodaření školy
za r. 2008
Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice
Příspěvková organizace
IČO : 47 259 132
Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132
Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice
Výpis z obchodního rejstříku,vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích
oddíl Pr. vložka 485
Živnostenský list na předmět podnikání – hostinská činnost

Dotace za rok 2008 :
státní
13 374 000,-Kč
stát UZO 0 orj.311
45 000,- Kč
stát UZO 33163
25 000,- Kč
stát UZO 33005
90 000,-Kč
Město
příspěvek Město
příspěvek Město
příspěvek Město

2 400 000,- Kč
10 000,- Kč
30 000,- Kč
1 400,- Kč

------------------------------------------------------------------------

Celkem .................15 975 400,- Kč
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Celkem příspěvek od zřizovatele (Město Vimperk) : 2 441 400,- Kč
ZŠ TGM l.máje 268 Vimperk obdržela
z rozpočtu zřizovatele částku: 2.400 000,- Kč – provoz neinvest. příspěvek
10 000,- Kč – příspěvek na sportovce /lékař. prohlídky/
30 000,- Kč – příspěvek na mažoretky
1 400,- Kč – spoluúčast na projektu x drogového
projektu
Na rok 2008 jsme požadovali dotaci od zřizovatele ve výši 2 700 000 Kč, částka byla snížena
na 2 400 000 Kč, tato dotace se sníží ještě o odpisy budov ve výši 101 020 Kč, které se ročně vrací
zřizovateli v částce 101 020,- Kč
.

Vyúčtování dotace – pro sportovce 10 000,- Kč
prohlídka žáků -sportovců - ………………. 10. 000,- Kč
doklad č. DL 171 30.12. 2008 faktura č. 10800170
--------------------------------------------------------------------Celkem ...............................................
10 000,- Kč
Vyúčtování dotace - pro mažoretky 30.000,- Kč
Autobus na soutěž - Dl.79 13.6. 2008 ………………….. 18 183,- Kč
Startovné na soutěži – Dl 205 30.6. 2008 ……………….. 5 100,Poplatek sekce mažoretek - Dl 29 18.8. 2008 ………….. 1 500,Přehrávač CD, … Dl 26.9. 2008 ………………………... 2 280,Na kostýmy – flitry – Dl – pokladna XII. ………………… 3 021,Přečerpáno a vráceno do pokladny školy …………………. – 84,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem …………………………………………………. .. 30 000,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu : 13 374 000,- Kč
z toho

(UZO 33353)

9 535 000,- Kč - platy
3 345 000,- Kč – odvody
23 000,- Kč - ost. osobní náklady
191 000,- Kč příděl do FKSP
280 000,- Kč ONIV

Rezerva (UZO 33005) …………………………………. 90 000,- Kč
Z toho platy pedag.
62 393,vychovatelů
3 300,-…….65 693,pojistné pedag.
21 838,vychovatelů
1 155,- ……22 993,FKSP pedag.
12 48,vychovatelů
66,- ……. 1 314,Protidrogová dotace (UZO 33163) ……………………..

25 000,- Kč

Pomůcky pro sportovní třídy – platy orj. 311 ……………… 45 000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem dotace od státu ..................................................13 534 000,- Kč
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Celková výše dotací a neinvestiční příspěvku za rok 2008 .... 15 975 400,- Kč.
(dotace od zřizovatele a státní dotace)
Vyúčtování protidrogové dotace:
Prezent
12 000,(Adaptační kurz)
Phenix
7 960,(Protidrogová prevence)
Phenix
1 325,(Protidrogová prevence)

ubytování lektoři 950,žáci 3 290,-

odměna – OPP 800,-

Spoluúčast školy: ubytování a stravování žáků ………… 4 455,Ubytování a stravování dozor
………………. 470,Příspěvek od zřizovatele ……........1 400,Dotace UZO 33163 ………… ... 25 000,Vyúčtování daru od Kraje pro snowboard UZO 093 ……….10 000,Poháry ………………….2 000,Přeprava závodníků ……. 3 000,Pronájem ………………. 2 815,Časomíra ………………. 2 185,Darovací smlouva.

Státní prostředky
Rozpočet přímých výdajů na rok 2008
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV
Rozpočet přímých výdajů na rok 2008
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

………… 10. 4. 2008
40,1
13 159 000
9 409 000
10 000
3 296 000
188 000
256 000
………… 21. 11. 2008 /upravený/
40,1
13 374 000
9 535 000
23 000
3 345 000
191 000
280 000
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Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2008 - ONIV
Schválený rozpočet ONIV
Poslední upravený rozpočet ONIV (bez odvodů)
Skutečně čerpáno

256 000,280 000,280 000,-

Určení
Částka v Kč
_________________________________________________________________________
Cestovné
20 294,Cestovné na vzdělávání
8 540,Služby, školení a vzdělávání
9 133,-„ŠD
770,Ochranné pom. ZŠ
1 468,Ochranné pom. ve ŠJ
6 966,4,2 promile z HM
40 420,režie za obědy
50 176,- (z toho šj 6 335,-)
pomůcky
41 570,70
učebnice
(utraceno 138 361,50 a vráceno od žáků 90 255,00)…………48 106,50
Plavecký výcvik
42 661,00
potřeby pro l. třídu (dostávají 200,- Kč na žáka v učebnicích) 9 895,00
----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
280 000,- Kč
Byla vyčerpána celá dotace ze státu (UZO 33353) ....... 13 374 000,- Kč
Odvody rozpočet 3 345 000,- čerpáno ……… 3 345 300,FKSP rozpočet
191 000,- čerpáno ………. 190 700,------------------------------------------------------------------------Rozpočet
3 536 000,- čerpáno ……… 3 536 000,-

Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2008
Státní prostředky
Určení

Schválený
Poslední upravený
Skutečnost k 31.12. 2008
rozpočet
rozpočet
_________________________________________________________________________________________
Platy zaměstnanců celkem
9 409 000
9 535 000
9 535 000
v tom pedagogové
8 226 667
školní družina
567 915
škol. jídelna
740 418 .......9 535 000
UZO 33005 - rezerva (z toho ŠD 3 300)
65 693
……………….9 600 693
Ostatní platby za prov. práce
--23 000
23 000
+ OPP UZO 33163
800
800
…………….. 23 800
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Zákonné odvody celkem
UZO 33005

3 296 000

3 345 000
22 993

Odvody do sociálního fondu
v tom z platů ze SR
UZO 33005

188 000

191 000

Přímé ONIV

256 000

3 345 300 ………. - 300

190 700 ...........

1 314

1 314

280 000

280 000

+ 300

________________________________________________________________________________________
13 159 000
13 374 000
13 374 000

Prostředky Města
Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst.
ŠD
ŠJ
OPPP - dohody

165 521
142 984
22 537
-98 175

z toho: správní zaměstnanci
pedagog. zaměstnanci - kroužky
ŠD

55 665
41 160
1 350

Prostředky ostatní – VHČ /hospodářská činnost
Platy zaměstnanců
z toho správní
jídelna

187 240
--187 240

OPP – Pánová (žáci Markovi)
OPP - Střelečková , Rückerová A.

3 360
40 150

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

10 596,1 0126 175,172 721,-

Skutečný počet fyzické osoby – průměrný stav 47,028 z toho: stát 37,217.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2008
Rozpočet DVPP - přiděleno ze SR ........... 18 750,- čerpáno 9 133,- Kč vzdělávání
(uvedeno z ONIV) – 375 ž.x50,- Kč
770,- Kč -„- ŠD
8 540,- Kč cestovné vzděl.
---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem přiděleno ..............
18 750,- ..čerpáno 18 443,- Kč

68

/na vzdělání možno použít i některé časopisy, které jsou zahrnuty v pomůckách, neboť
pedagogové z nich čerpají náměty k učivu/

1) Čerpání prostředků na DVPP (účet 512 31 1 a 518 40 1 a 518 30 1)
školení: (512 31 1 UZO 33353)
Cestovné na vzdělávání (doloženo u cestovného měsíčně) ........................
8 540,/většinou cestovní příkaz na školení Aj – Karasová, Daňková a ostatní pedagogové níže
uvedených na akreditovaných seminářich)
ŠD vzdělávání: (51840 1 UZO 33353)
Iglerová DL 5 3.11.2008 …Ze starého nové – Podzimní listí ……………….. 400,Malíková DL 119 25.2. 2008 ……Informatorium ……………………………370,------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem vzdělávání ŠD
……………………..
770,vzdělávání pedagogové: (518 30 1 UZO 33353)
DL 66 17.3. ………. AMOS …
……. 354,DL 140 31.3. ............Raabe …………………………………………………. 872,Recepty pro ČJ – Raabe ……………………………………… 1382,-DL pokladna V11 30 . 4.2008 ….Jandová ..Management školní třídy…….
600,V12 30.4. 2008… Jí ňová … -„…….. 600,DL 90 16.5. 2008.. Jak rozvíjet tvořivost žáků – ŠVP….Frčková, Rückerová .. 500,DL 75 13.6. 2008……Český jazyk a literatura
……. 195,DL 11 4.9. 2008…Šikana – Lehečková
……………… 1 100,DL 94 20.10.08 .. Odměňování pracov. ve školství…..Rückerová
…… 940,DL 162 30.10.08 .. Pojďme se učit kreslit – Řeřichová……………………… 350,V38,V39 30.11.08 …. Rytmy zimy Ondřejová a Frčková …… ………….. 800,DL 11 4.12.08 ...Netradiční vyučování Čj a literatury – hry… Rückerová A.
a Voldřichová …………………………………………….. 1440.----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem vzdělávání učitelů ……………………………….
9 133,Rozpočet : 50,- Kč x 375 žáků = 18 750,- Kč
Čerpáno:
...............
18 443,- Kč (9133,- + 770,- + 8540,-)
------------------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje na DVPP v roce 2008 činily .....................18 443,-Kč
Vzdělávání proběhlo v souladu s plánem rozvoje ped. pracovníků školy.
Vzdělávání proběhlo v rámci nabídky Pedagogického centra Č. Budějovice, Strakonice.
Všechna školení jsou akreditována.
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PŘÍJMY za rok 2008
Tržby z prodeje služeb:
stravné
Úroky
Zúčtování fondů

..........
................
………..

1 114 600,90
27 980,56
11 000,-

Poplatky od rodičů : školní družina
............. 78 530,mažoretky
............. 24 930,kroužky
............. 41.100,________________________________
Celkem
............ 144 560,-

Jiné ostatní výnosy:
vratka za učebnice od žáků ...
90 255,za knihu
….
100,jiné ost. výnosy ..................
5 649,50
vratky za sešity, ŽK ............
34 868,zisk z karet
..............
3 476,40
karty stravné (ceniny) .............
11 964,60
režie za obědy ŠJ
.............
51 135,výpěstky zahrada ………………… 1 560,zůstatek popl. ze ZŠ Čkyně ……….. 750,---------------------------------------------------------------------------------celkem jiné ostatní výnosy a poplatky od rodičů……. 344 318,50
Tržby z prodeje HM ………………….. 50,Dotace

........... 15 975 400,-

______________________________________
Celkem příjmy
......
.17 473 349,96
Příjmy :
/hlavní činnost/

………………………………17 473 349,96

Příjmy z doplňkové činnosti:
Tržby z prodeje služeb účet 602:
Pronájem tělocvičny ........... 25 604,Pronájem bytů a garáží .......... 136 047,Pronájem prostor SKI ..........
6.000,-„.......... 20 000,-
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Pronájem ZUŠ

............. 12 700,- ........200 351,-

Cizí strávníci

.........

-„-

Výnosy

zisk

298 893,466 980,21 720,- ......787 593,-…. 987 944,--

Jiné ostatní výnosy účet 649:
nápoj. automat nájem místa........ 3 228,-___________________________________
- celkem doplň. činnost ............. 1 016 870,-

Celkem výnosy : ........................... 18 490 219,96 Kč

Náklady na hospodářskou a hlavní činnost za r. 2008
NÁKLADY – na hospodářskou činnost
Náklady na hospodářskou činnost:
Spotřeba materiálu účet 501:
potraviny
373 675,- .............................

373 675,-

Spotřeba energií účet 502:
elek. energie - nájmy byt 8 983,elek. energie SKI
20 000,vodné nájmy Tv, byty
18 551,plyn nájmy – ZUŠ, Tv , byt 20 547,10
............................ 68 081,Opravy a udržování účet 511:
opravy byty
17 284,Služby účet 518:
byty ……………………. 2 856,ZUŠ služby ……………. 4 790,ŠJ – cizí strávníci …… 127 533,- ………………….. 132 323,Mzdové náklady účet 521:
mzdy ŠJ
181 561,mzdy ZŠ
51 315,- celkem mzdy .........232 876,00
Zákonné sociál. pojištění účet 524
odvody
-odvody ze Šj
63 546,- .....................

63 546,-
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Zákonné sociál. náklady ze Šj cizí účet 527......................2 512,Ostatní sociální náklady ze Šj účet 528 .............................. 364,-------------------------------------------Celkem náklady na doplň. činnost ............................890 661,Příjmy na hospodářskou činnost - náklady na doplň. činnost = zisk
/890 661,10 - 1 016 870,- = 126 208,90 Kč zisk

Náklady na hlavní činnost
Spotřeba materiálu účet 501 30 – 501 71:
čistící materiál ............................ 34 306,90
čistící materiál škol. jídelna ..... 31 119,38
kancelář. materiál ....................... 58 229,70
technický materiál ...................... 27 443,88
materiál neurčený (tonery)........... 19 150,30
materiál neurčený ŠJ ................... 5 830,50
spotřeba potravin ......................1 012 755,43
spotřeba potravin
/závodní stráv./.. 136 038,00
pohon. hmoty ............................... 1 901,DDHM ........................................126 670,DDHM školní jídelna ................ 9 118,OOPP .../ze státu/......................... 1 468,OOPP Šj .. /ze státu/ .................. 6 966,-„- za školy
…………. 1 648,materiál kroužek ŠD .................. 2 630,10
materiál ŠD ................................ 3 230,50
učebnice ../ze státu/ .................... 138 361,50
školní potřeby (sešity) .............. 31 913,pomůcky ŠD (od rodičů)..........
4 015,učeb. pomůcky .. /ze státu/ ......
41 570,70
-„- Orj. 311
……….
5 301,00
-„- Sportovní ……………… 43 034,časopisy, tisk... ......................... 16 961,70
knihy (z knihovny Čkyně) ……… 474,--------------------------Celkem spotřeba materiálu ..............................1 772 890,-
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Spotřeba energie účet 502 30 – 502 62:
elek. energie
................
319 770,elek. energie ŠJ
................
200 000,vodné
................
81 267,50
vodné ŠJ
……………
50 000,plyn
................
989 772,plyn ve ŠJ
................
28 960,--------------------------------Celková spotřeba energií.....................................................

1 669 769,50

Oprava a údržba účet 511 30 ……………
…..171 729,50
511 60........... ................................ 35 908,Cestovné účet 512 ......../z toho státní 29 100,-/..............
29 672,Náklady na reprezentaci účet 513 30 ..........................

5 371,-

Ostatní služby účet 518 30 – 518 62:
Služby ZŠ .................................... 209 660,95
Příspěvek pro sportovce – vzděl.. 1 700,Telefony ...ZŠ ............................. 62 351,82
ŠD ...........................
9 153,46
ŠJ ............................. 12 395,34
Ceniny ve ŠJ ............................... 11 964,60
Ostatní služby ve ŠJ .................... 10 758,42
Ostatní služby .. /ze státu/ ............ 35 908,(vzdělávání, plavání, internet..)
Poštovné ...................................... 9 390,50
Internet ........................................ 54 076,w w w stránky ............................. 51 051,Celkem služby .......................................................................491 693,09
Mzdové náklady účet 521 30 – 521 60:
mzdy Město ZŠ...............................142 984,ŠD .............................. 22 537,-……. ………..165 521,mzdy Město OPP .dohoda činnost.... 29 880,dohoda práce .... 25 395,- .....................

55 665,-

mzdy stát – ZŠ ...............................8 226 667,rezerva UZO 33005 ….. 62 393,ŠD .............................. 567 915,Rezerva UZO 33005 …… 3 300,ŠJ ................................ 740 418,-....................9 600 693,dohody stát – OOPP ………………… 4 799,…………………. 18 201,-……………. 23 000,UZO 33163 …………
800,…… …. 800,-….23 800,-
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dohody škola – kroužky .ZŠ................ 41 160,ŠD ………… 1 350,- ……………...42 510,dohoda škola - ostatní………………………

5 110,-

-----------------------------------------------------------------------------------celkem mzdové náklady ........................................................9 893 299,-

Zákonné sociál. pojištění účet 524 30 – 524 60:
pojištění sociální stát .........ZŠ …… 2 879 333,-….
ŠD ……. 198 770,ŠJ ………. 259 147,OPPP Dohody ……….. 8 050,- ………………..3 345 300,UZO 33005………. 21 838,1 155,-…..22 993,-…… 3 360 223,Město .....................
57 932,škola .......................
1 988,celkem sociál. pojištění .................... ................................... ……...3 457 413,00
Zákonné sociální náklady účet 527 30 – 527 60:
zákonné sociál. náklady stát ...................190 700,škola ………….. 3 745,město ................ 3 310,-................ 196 557,Ostatní sociální náklady účet 528 30 – 52860:
věcná režie za obědy ...../ze státu/ ...........50 176,škola ....................... 595,-.................... 50 771,-Jiné ostatní náklady účet 549 30 – 549 60:
poplatky spořitelna, pojištění ................ 84 084,20
(z toho ze státu .. 40420,-)
poplatky a pojištění ŠJ ........................... 8 745,30
poplatky Mažoretky-sekce …………….. 1 500,celkem poplatky ...................................................................... 97 238,70
Odpisy DH a DNM účet 551 30- 551 60:
odpisy ZŠ
................
46 808,ŠJ
................
64 658,budovy
...............
101 020,- .....odpisy .......... 211 466,00
/odpisy za budovy se vrací Městu v listopadu 2008/
_____________________________________
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Náklady na hlav. činnost celkem

.......................18 013 724,18

Hospodářský výsledek
Náklady hlavní činnosti ............................................. 18 013 724,18
Výnosy hlavní činnosti ............................................ 17 473 349,96
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti …. ztráta ... - 540 374,22
Náklady hlavní činnost a doplňková ....................................890 661,10
Výnosy hlavní činnost a doplňková ..................................1.016 870,00
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti …zisk…
126 208,90
____________________________________________________________
Celková ztráta hospodaření za rok 2008......................... – 414 165,32

Hospodářský výsledek :
celkový (tzn. hlavní činnost + doplňková činnost) ... ztráta - 414 165,32 Kč
z hlavní činnosti ...................................................... ztráta - 540 374,22 Kč
z doplňkové činnosti ...........................................
zisk
126 208,90 Kč
(bude hrazen v roce 2009 – žádost zřizovateli o navýšení a dorovnání ztráty za rok 2008)
Finanční vypořádání za rok 2008 – schváleno usnesením RM č.251 z 23.3. 2009 uhradit
takto: ztráta 414 165.32 ………….čerpat rezervní fond (914) částka 82 165.32
a částku 332 000,- převést do neuhrazené ztráty minulých let ( účet 932)

Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti
Stav fondů k 31.12. 2008
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

104 172,28 Kč

stav

Fond rezervní - 914
stav
333 553,78 Kč stav
(přiděleno 67 046,58 ze zisku r. 2006)
Čerpáno na úhradu zhoršeného HV r. 2007 ve výši 250 950,12.

109 697,58 Kč
82 603,66

Investiční fond - 916
stav
216 014,10 Kč stav k 31.12.08 81 630,10 Kč
(čerpal se na Server 70.130,Elektrické vařidlo – ŠJ 54.740,Počítač. síť 119 960,- ……………….celkem 244 830,- Kč)
___________________________________________________________________
Celkem
.....stav k 1.1. 669 126,58 Kč stav k 31.12.08 289 317.76 K
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Krytí fondů k 31. 12. 2008
Bankovní stav fondu odměn ......... 15 386,42 Kč
Bankovní stav fondu sociál. ........ 107 986,58 Kč
Bankovní stav rezer. fondu ............
82 603.66 Kč
Bankovní stav invest. fondu ..........
81 630,10 Kč
________________________________________
Celkem
..............
287 606,76 Kč
Zdůvodnění rozdílu stavu peněz na účtě (243) a fondu (912):
Bankovní účet sociál. fondu je oproti fondu FKSP o 1711,- Kč nižší, neboť tato částka bude
připsána na účet v lednu 2009 - doplatek 2% z HM
účet 24310 = fondu FKSP

Investiční výdaje - čerpané z fondu investičního
Poč. stav investičního fondu z roku 2007 (k l.l. 2008) ................. PS 216 014,10 Kč
v roce 2008 byl zakoupen investiční majetek nad 40.000,- Kč:
elektrické vařidlo – do školní jídelny ………Kč 54 740,server …………. 70 130,- Kč
počítačová síť ….119 960,- Kč
odpisy r. 2008
.......
110 446,-- Kč
odpisy r. 2008 – budovy
........
101 020,- Kč
/byly v měsíci listopadu odvedeny Městu/
.........
- 101 020,- Kč
___________________________________________________________________
Celkem stav k 31.12. 2008
............
81 630,10 Kč
Celkem čerpáno na investice .........................................244 830,- Kč
Na účet Města se převedla částka 101 020,- Kč z investičního fondu
za odpisy budov. (doklad č. 92 dne 18.11.2008)
Zůstatek investičního fondu k 31.12. 2008.........................81 630,10 Kč
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Fond sociální – FKSP
Stav k 1.1. 2008 ................................ zůstatek na účtě ....... 104 172,28 Kč
příděl za rok 2008
...................................... 199 069,-doplatek od zaměstnanců - rozdíl rekreací ......................... 31 529,---------------------------------------------------------------------------------příjmy r. 2008 celkem ...................................................... 334 770,28 Kč

Výdaje r. 2008
Příspěvky na obědy ................................. 58 732,00
Ozdravný pobyt ....................................... 1 575,Jubilea ....................................................
5645,- nepeněžní
……………………. 1200,- peněžní (daněné)
Kultura a akce tělových., rekreace........... 22 643.DU + schůze
.................................. 28 786,70
Vitamíny
............................................ 21 650,Školský zpravodaj .................................
1 960,Zlepšení prac. prostředí ..........................
1 871,Rekreace …………………………………. 62 930.Masáže …………………………………… 18 080,----------------------------------------------------------------------Celkem náklady .................................... 225 072,70 Kč
Příjmy r. 2008 .......................................... 334 770,28 Kč
Výdaje r. 2008 ......................................... 225 072,70Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------Konečný zůstatek k 31.12. 2008 na účtu FKSP (24310) ...... 107 986,58 Kč
r. 2009 doplatek 2% z HM XII. 2008 ....................... 1711,---------------------------------------------------------------------------r. 2008 celkem na účtě 243 10 ........................ 109 697,58 Kč
Fond FKSP se rovná účtu 243 10.

Fond rezervní
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2008 ................ 333 553,78 Kč
zisk r. 2007 z hospodář. činnosti ………… 11 587,10Kč
ztráta r. 2007 z hlavní činnosti ……………262 537,22 Kč
sponzor (10 000,- + 1000,-) ……………….. 11 000,- Kč
čerpání daru ……………………………… - 11 000,- Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2008 ...........
82 603,66 Kč
Investice čerpané přes rozpočet Města
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Euro okna v parku Pražská 167 ……………………………………
Nová střecha nad TV l. máje 268 …………………………………..
Oprava vody do tříd a nová umývadla v parku Pražská 167………..
Oprava světlíků u ZŠ TGM l. máje 268 – severní strana budovy…..
Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy:
Pražská 167 - revize elektrické energie (Pohan)
/park/
revize kotle a oprava (ODYS)
revize komína (Mácha)
revize plynu (Hora)
revize přívodu plynu …………………………. 3654,oprava odpadu WC
bílení chodby ke kotelně (školníkem)
oprava kotle ………………………………… 11 291,- (8292,- + 2999,-)
1. máje 268
byt Szpuková Helena (2.patro) – výměna oken ........................... 15 500,/pouze část z 50 000,-/
- revize komínů
- revize plynu a kotle
- školení nájemníků na plyn. topení... 1784,(oprava bytů - placeno z nájmů r. 2008.....................................................17 284,-)
l. máje 268:
/budova č. 2/ – čištění okapů a oprava, proplach svodů a kanalizace…………….18 045,-oprava svodů u TV (nad kabinetem)
malování školní jídelny a kuchyně a sociál. zařízení u jídelny ....... 16 760,-malířské práce ŠJ
…………………………..9 800,oprava elektro ve ŠJ
..................... 2 598,oprava jističů
……………. 2 544,oprava nářadí v TV …………………………………………………12 250,-„8.8.08…………
17 094,Truhlářské práce v TV …………………………………………… 10 500,Elektroinstalace v TV …………………………………………… …6 455,nové lino – Vv třída VIII.B
………………………………38 099,seřízení hodin (služba) …………………………………………….. 3 979,oprava WC
……………………………………………15 897,50
oprava WC – ŠJ ……………………………………………………. 4 206,svoz TKO ………………………………………………………….36 220,oprava sporáků – školní kuchyňka ………………………………… 5 102,deratizace ……………………………………………………
.. 1 713,50
Další uskutečněné akce: čištění lapolu ŠJ a odpadů živými kulturami a uložení odpadu
z lapolu
čistění okapních svodů

78

čitění mimo budovu – venkovní odpadní roury kanalizace
revize : kotlů ……………………………….. 44 884,plynu a přívod. potrubí …………….. 7.140,elektro ……………………………… 8.282,Revize Tv nářadí …………………….. 1 500,senzorů
hasicích přístrojů a hydrantů……………5 397,komínů ……………………………….. 1 400,přenosných předmětů
revize plynu …………………………. 2 800,revize Tv nářadí (atestována firma)….. 8 130,BOZP (Bláha) ……………………….. 8 000,Školení pedag. – zdravověda ………… 4 500,Opravy a údržba, revize za školu............................celkem 207 637,50
Celkový výsledek hospodaření za rok 2008 je ztráta - 414 165,32 Kč .
Ztráta byla předpokládaná, neboť jsme neobdrželi původní rozpočtovanou částku příspěvku
od zřizovatele Města Vimperk a vyšší ztráta vznikla na základě nákladů na energii a plyn, což
se vypočítává na energetické burze, kterou není možno ovlivnit. (s půl ročním zpožděním)
Byl podán požadavek na uhrazení celé částky ztráty ve výši – 414 165,32 Kč zřizovateli
Město Vimperk.
Město Vimperk, finanční odbor rozhodl o uhrazení částky ztráty ve výši 82 165,32 Kč
uradit z rezervního fondu školy (914) a částku ve výši 332 000,- Kč převést do neuhrazené
ztráty minulých let (účet 932)
Schváleno usnesením RM č.251 z 23.3. 2009

Vimperk dne 31.3. 2009

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. Zuzana Jandová
Mgr. Bohumila Sellnerová
Drahomíra Staňková

Zápis a grafická úprava : Mgr. Dana Toušlová

Ve Vimperku dne 30. 9. 2009

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

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