Základní škola
T. G. Masaryka
Vimperk

Obsah:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Údaje o škole
1) Budovy školy a investiční akce
str. 4,5,6,7
2) Školská rada
str. 7
3) Charakteristika školy
a) Historie školy
str. 8,9
b) Velikost školy
str. 10
c) Vybavení školy
str. 10 -12
d) Školní poradenské zařízení
str.13 - 14
4) Přehled oborů vzdělání
str. 14 - 16
Zaměstnanci školy
1) Charakteristika pedagogického sboru
str. 17
2) Zaměstnanci školy
str. 17 - 19
3) Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. 20
Žáci školy
1) Charakteristika žáků
str. 21
2) Zápis žáků do 1. tříd
str. 21,22
3) Počty žáků
str. 22
str. 23
4) Prospěch
5) Výchovná opatření
str. 23
Výsledky vzdělávání žáků
1) Testy Scio
str.24 – 25
2) Celostátní testování žáků 5. a 9. ročníku
str. 26 - 53
3) Výsledky žáků v soutěžích
str. 54 - 56
4) Výsledky a hodnocení ST
str. 57 - 62
str. 62 - 65
Uskutečněné projekty
Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy
1) Protidrogová prevence
str. 66,67
2) Hodnocení činnosti výchovných poradců str. 67 - 69
3) ICT
str. 69
4) Enviromentální výchova
str.70 - 73
5) Školní družina
str. 73 - 74
6) Spolupráce s partnerskými organizacemi str. 75 - 78
7) Kulturní akce
str. 78 - 80
8) Školní knihovna
str. 80
9) Soubor mažoretek
str. 81 - 86
10) Činnost dramatického souboru
str. 87
11) Hodnocení časopisu KOŠ
str. 87
12) Sportovní aktivity při výuce
str. 88
13) Třídní schůzky
str. 88
14) Rada rodičů a ples školy
str. 89
15) Rada žáků
str. 90 - 91
16) Školní mléko a Ovoce do škol
str. 91
17) Školní slavnosti
str. 92 -93
18) Charitativní akce
str. 94
Zpráva o hospodaření
str. 96 - 127

2

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2012/2013

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

Usnesením městského zastupitelstva č. 470 ze dne 30. 5. 2005 byla schválena nová zřizovací
listina, jejíž platnost je datována od 1. 6. 2005. Tato zřizovací listina nahradila do té doby platnou
zřizovací listinu ze dne 26. 6. 2001, která byla schválena usnesením č. 652.
Příloha - Zřizovací listina příspěvkové organizace
V právních vztazích vystupuje ZŠ svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
V Ústředním věstníku ČR je základní škola zavedena pod názvem Základní škola Vimperk, l. máje
268, okres Prachatice
Na žádost ředitelky školy propůjčilo MŠMT České republiky dne 1. srpna 1995 škole čestný název

Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a
Statutárním zástupcem školy je ředitelka, která má oprávnění jednat jménem školy a je odpovědná
za její chod.
S účinností od 7. 9. 1998 byla škola rozhodnutím Školského úřadu Prachatice zařazena do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení pod číslem jednacím 770/98.
Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr Dagmar Rückerová
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Toušlová

Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
PSČ 385 01, IČO: 472 59 132, IZO: 047 259 132
tel. 388 412 041, tel. a fax: 388 412 017
e-mail: posta@zstgmvimperk.cz, zstgm@centrum.cz
internet: www.zstgmvimperk.cz
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1. Budovy školy a investiční akce
ZŠ T. G. Masaryka užívala ve školním roce 2012/2013 dvě budovy a část objektu čp. 182.

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

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

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

Počet tříd : 18 - l. stupeň 10
2. stupeň 8
Počet odbor. učeben - 9, z toho 3 obsazeny třídami
Počet oddělení ŠD 4
Kapacita ŠJ - 700 strávníků
Velikost školního pozemku - 14.698 m2
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Provedené opravy a rekonstrukce ZŠ TGM Vimperk
Hlavní opravy a rekonstrukce v obou budovách školy se uskutečnily v červenci a srpnu 2013.
Budova 1. máje 268
Na hlavní budově školy proběhla oprava hromosvodu ve výši 195 111,- Kč, akci provedla
během 7 pracovních dní firma Elektro Vácha. Na části téže budovy byly opraveny žlaby a
okapové svody včetně souvisejících prací na střeše budovy ve výši 96 077,- Kč firmou pana
Záleského. V průběhu rekonstrukce se ukázaly ještě další závady, které byly v hodnotě
17 454,- Kč odstraněny. Oprava byla provedena na části budovy, kde je učebna fyziky a byty.
Rekonstrukce a opravu již dlouhodobě vyžadovala učebny fyziky. Během prázdnin byla
zrekonstruována podlaha včetně nového pokrytí zátěžovým linoleem, osazeno bylo nové
obložení, opravena byla tabule, dveře, proběhly zde potřebné elektrikářské a instalatérské
práce v hodnotě 8 168,- Kč, zabudována byla nová katedra a rozmístěn nový školní nábytek.
Do provozu byl uveden původní vchod do třídy z bývalého kabinetu, kabinet byl provizorně
vybudován v jedné ze šaten.
V tělocvičně školy byla zbroušena podlaha a opatřena novým nátěrem a lajnováním hřiště na
míčové hry. Oprava proběhla v rámci záruční doby firmou HYKA.
V jedné třídě v 1. patře budovy byla vyměněna okna z původních dřevěných na plastová.
Okna učebny byla v nevyhovujícím stavu zřejmě díky umístění učebny na západ a sever.
Výměna proběhla v podzimních měsících 2012 s finančním nákladem 90 419 Kč.
V září 2013 byly vyměněny v budově školy vstupní dveře ze školního hřiště. Dveře jsou
opatřeny elektronickým zámkem a otevíracím systémem z 9 míst budovy (3 x kanceláře,
sborovna, školní psycholog, školnice, údržba, vedoucí ŠJ, kuchyně). Hliníkové vstupní dveře
po poptávkovém řízení zajistila firma Oknotherm, spol. s r. o.
Budova Pražská 167
V této budově školy, jež je kulturní památka, pokračovala výměna oken za nové a
v jednotlivých prvcích odpovídající repliky původních oken. Stalo se tak ve dvou učebnách,
kde jsou umístěny školní družiny, za částku 492 239,- Kč, přičemž dotace z MK činila
283 000,- Kč, úprava obložení stěn představuje částku 14 600,- Kč. Okna byla vyměněna také
ve školním bytě, kde jsou zároveň osazeny nové venkovní dveře stejného charakteru, jako
byly dveře původní.
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Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy:
Byt – park - Pražská 167
Byty l. máje 268
1. máje 268 - přízemí) obsazen pouze část roku I. – III. 2012
od VIII. 2012 – XII. 2012 - Vladykovi
od 1.4. 2013 – pí Dojčarová – seřízení a zaškolení obsluhy kotle
1449,- + 1219,l. máje byt č. 2 – Szpukovi - oprava topných těles DL 1259 10.9. 2012............. 7934,Pražská 167
/budova č. 1)
DL ll71 7.9. 2012 revize park elektro – Pohan................................................960,DL 176 18.2. revize hydrantu ........................................................................ 937,-

1. máje 268:
/budova č. 2/
DL 1370 revize a oprava nářadí TV.......................................................... 17 560,DL 1313 oprava desky na koš ..................................................................... 1 000,DL 1455 16.10. oprava WC – l. patro .........................................................
DL nouz. osvětlení – zkouška ...................................................................
1285 17.9. oprava nouzového osvětlení ..............................................
DL 27.11. revize TV (Houžvička)..............................................................
DL 25.12. klempířské práce nad chemií a kabinetem chemie ..................
DL 95 leden 2013 – oprava světel v TV .....................................................
DL 129 revize elektro Pohan ...................................................................
DL 161 elek. práce a oprava svítidel ...........................................................
DL 329 čištění žlabů ...................................................................................
DL 510 plány hromosvodu ..........................................................................
DL 1266 30.8. elektromontážní práce fyzika .............................................
DL 1223 klempířské práce nad šatnami ......................................................
DL 1219 27.8. malířské práce fyzika ..........................................................
DL 1129 29.7. oprava plyn. kotle ................................................................
DL 1110 5.7. revize hasicích přístrojů ........................................................
Školní jídelna:
DL oprava sporáku ........................................................................
DL 26.10. 2012 oprava dlažby ve šj ...........................................
DL1477 9. 10. elektrorevize Pohan ...............................................
DL 1473 12.10. výměna bojléru ...................................................
DL 1273 8.9. oprava chladicího boxu ..........................................
DL 173 elektroinstalace ..................................................................
DL 449 cejchování vah .....................................................................
DL 453 výměna koleček ..................................................................
DL 521 broušení nožů .......................................................................
DL 671 19.4. 2013 výměna výpustného kohoutu ..............................

1 111,984,740,8 212,24 630,2 466,4 685,7 102,70
4 598,21 000,8167,50
17 454,25
10 750,9546,90
2 180,-

1 332,900,1 308,9 521,5 317,2 970,1 603,1 277,368,4 284,-
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DL 830 výměna vodovod. baterie .....................................................
DL 957 oprava ventilace ...................................................................
DL 1098 malba školní kuchyně - Pešek ...........................................
DL 825 výměna bojléru

25.4. 2013 ...(SKI KLUB)...................

1 303,2 450,12 420,7 813,-

financováno z prostředků EU
UZO 33123 DL 845 31.5. 2013.....počítače do počítač. učebny .........195 290,-

Další uskutečněné akce:
od listopadu nová firma na čistění odpadů, WC, lapolu EKO-Pf Rudolfovská 21,
Č. Budějovice .............................................. měsíčně 2279,- Kč
od ledna 2013 ............. 2299,- Kč /měsíčně – prázdniny ne
revize hodin ...........................................................5 929,BOZP (Bláha) ………………………............
8 024,Požární technik (Hrabánek)…………………….. 4 250,svoz TKO .........................l. část roku.2013.. ..... 20 070,2. část roku 2012....... 19 655,Deratizace ............................................................ 2 244,Sečení v areálu školy ....................................... .15 000,-

2. Školská rada ZŠ TGM Vimperk
Vznik školské rady je dán zákonem 561/2004 Sb. Podle tohoto zákona jmenuje třetinu školské rady
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané
školy. Ve školním roce 2012/2013 proběhla dvě setkání se členy ŠR, kterých se účastnila také

ředitelka školy Mgr. Dagmar Rückerová. Na první schůzce ŠR schválila Výroční zprávu
školy a školní řád, dále byli členové informování o plánech na školní rok a o změnách, které
ve škole nastaly. Další schůzka se konala v závěru školního roku a ŠR byla informovaná o
výsledcích vzdělávání , o úspěších žáků v soutěžích, o výsledcích testů 5. a 9. ročníku, o
realizovaných projektech a o připravovaných změnách na další školní rok.
Spolupráce školy se Školskou radou probíhá velmi dobře.
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3. Charakteristika školy
a) Základní škola T. G. Masaryka Vimperk v datech
• 8. října 1927 byla vypsána soutěž na novostavbu české školy ve Vimperku
• 26. února 1930 vyhověl prezident republiky žádosti místního školního výboru, aby
česká škola nesla název Masarykova česká obecná a měšťanská škola
• 27. února 1930 se konala částečná kolaudace budovy
• 2. července 1930 byla budova ředitelstvím školy převzata do správy
• 23. – 24. srpna 1930 proběhlo slavnostní předání novostavby české školy veřejnosti
• V roce otevření navštěvovalo 121 žáků v pěti třídách obecnou školu, 138 žáků
měšťanskou školu a 38 žáků mateřskou školu.
• 1. října 1938 bylo zastaveno vyučování a školní budovu obsadilo vojsko
• V období 2. světové války sloužila budova jako vojenský lazaret až do 23. května
1945, poté v ní byla umístěna americká armáda. Vyučování měšťanské školy bylo
v budově zahájeno 21. – 23. února 1946
• 1946/47 – zahájeno společné stravování ve školní jídelně
• Ve školním roce 1953/54 byla zřízena jedenáctiletá střední škola
• 1961 – po ustanovení povinné devítileté školní docházky je škola rozdělena na I.
stupeň (1. – 5. ročník) v budově v parku, II. stupeň (6. – 9. ročník) v budově 1. máje a
III. stupeň jedenáctileté, později dvanáctileté střední všeobecně vzdělávací školy
(SVVŠ)
• 1. ledna 1966 – SVVŠ přechází pod přímé řízení krajského národního výboru
• 1970/71 – přechází SVVŠ a nově vzniklé gymnázium pod správu Střední ekonomické
školy Vimperk
• 1971 – ustanovena funkce výchovného poradce
• 1972/73 – otevřena první sportovní třída se zaměřením na běh na lyžích
• 1976/77 – provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově Pražská 167, přístavba
stávající školní jídelny a kuchyně v budově 1. máje, vybudování centrálních šaten
• 1978, 1979 – oprava fasády a střechy budovy 1. máje, škola získala pro potřeby
sportovních tříd a školní družiny budovu čp. 182
• Na škole v tomto období pracují dva školní pěvecké sbory a divadelní soubor
Boubíňáček
• 80. léta – zaveden celodenní výchovný systém, zavedena osmiletá školní docházka
• Počátek 90. let – rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje, na škole pracuje
hudebně dramatický soubor Dorota, 1991 proběhla ve školní jídelně první školní
slavnost, ve školní jídelně se začínají stravovat i cizí strávníci
• 1991/92 – otevřen 9. ročník pro žáky Vimperska, povinně pro všechny žáky od
školního roku 1996/97
• 1. ledna 1993 – škola zřízena jako samostatná právnická osoba
• 1993 – vznik souboru mažoretek, školní slavnost na hřišti školy, vydání časopisu
Kolem školy
• 1994 – plynofikace školních budov, první počítačová učebna s 10 žákovskými
stanicemi
• 1. srpna 1995 – udělen škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka, slavnostní
odhalení nápisu 30. října 1995
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• 1998 – budova čp. 182 vyčleněna ze seznamu nemovitostí využívaných školou (kromě
objektu s garážemi)
• 1999/2000 – výměna střešní krytiny na budově Pražská 167, zavedení internetu,
intenzifikace sportovních tříd (zaměření na běh na lyžích a snowboarding), 1. ples
mažoretek a DO ZUŠ
• 2000/2001 – vybudování kabinetu v bývalé uhelně, úprava schodiště do původní
podoby v budově čp. 167, v půdním prostoru 1. patra vybudována počítačová učebna a
lyžárna místo uhelny v budově 268
• 2001/02 - půdní vestavba cvičné kuchyně a další počítačové učebny v budově čp. 268
– 2. p.
• 2002/03 – přestavba kuchyňky na šatny v přízemí čp. 268
• 2003, 2007 – rekonstrukce elektroinstalace budovy 1. máje (přízemí, 1. a 2. patro)
• 2004/2005 – vznik školské rady
• 2004 – ZŠ TGM spolupořadatelem MČR v mažoretkovém sportu
• 1. 6. 2006 – otevření atletické dráhy s umělým povrchem a doskočištěm
• 2007/2008 – rekonstrukce vodovodního potrubí, nové obklady a umyvadla ve třídách
budovy čp. 167
• 2008/2009 – výměna oken v tělocvičně čp. 268
• 6. 3. 2008 – Ministerstvo kultury prohlásilo budovu školy Pražská 167 za kulturní
památku
• (jedná se o kvalitní příklad reprezentativní klasicistní stavby z 19. stol. dle návrhu
architekta Maxe von Loose)
• 2009/10 – vznik školského poradenského pracoviště - školní psycholog, výměna
střešní krytiny nad tělocvičnou budovy čp. 268
• 2009, 2011 – rekonstrukce elektroistalace budovy čp. 167 (1. a 2. patro), výměna oken
a dveří
• 2009/10 – vybudování počítačové učebny v budově čp. 167
• 1. 2. 2010 – ZŠ TGM se stala plátcem DPH
• 30. 6. 2010 – 30. 6. 2012 – projekt Rovnováha (první interaktivní tabule)
• 8. 3. 2011 – odhalení pamětní desky Jana Lopatky
• 1. 4. 2011 – zahájení projektu EU – peníze školám, oprava učebny chemie, umístění
počítačů
• 2011/12 – rekonstrukce zdravotní instalace čp. 167, výměna oken a dveří
• 2011/12 – instalace konvektomatu ve ŠJ (srpen 2012)
• Srpen 2013 – rekonstrukce učebny fyziky, oprava hromosvodu čp. 268
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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.
Jedním z hlavních zaměření školy je vzdělávání žáků ve třídách s rozšířenou výukou
tělesné výchovy se zaměřením na běžecké lyžování a snowboarding, v případě zájmu je
sportovní třída otevřena i pro další druhy sportu (hokej, gymnastika, fotbal, mažoretky).
ZŠ TGM je spádovou školou pro okolní málotřídní školy v Borových Ladách, Svaté Maří,
Horní Vltavici a Strážném.
Budova Pražská 167 slouží kromě žáků 1. – 4. tříd i pro činnost školní družiny.
Budova stojí v klidné části centra města v parkové zóně. Vedle školy je prostorné asfaltové
dopravní hřiště a dětské hřiště s prolézačkami užívané občany města a jejich dětmi.
Také hlavní budova školy je obklopena zelení, ve svém areálu má asfaltové hřiště,
šedesátimetrovou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok daleký. Ke škole náleží
pozemek školní zahrady, který ve své spodní části navazuje na prostor parku.
Obě budovy školy jsou od sebe vzdáleny 5 minut chůze, autobusové nádraží je vzdáleno
10 minut chůze parkem mimo frekventované ulice.

c) Vybavení školy
Materiální
Škola je průběžně vybavována novým nábytkem, téměř ve všech třídách byly zakoupeny
nové lavice a židle, v jedné třídě byl zakoupen výškově stavitelný nábytek. Škola je vybavena
učebnicemi a učebními pomůckami dle požadavků a potřeb pedagogů a žáků, při výuce
různých předmětů je možné využívat výukový SW a interaktivní tabule, které jsou umístěny
v každé budově školy. Budova v parku má k dispozici jednu učebnu výpočetní techniky s 10
počítači pro žáky a jedním počítačem pro učitel, v budově v parku jsou dvě počítačové
učebny. Jedna je součástí odborné učebny chemie s 10 počítači pro žáky, druhá učebna
výpočetní techniky je vybavena 14 počítači. Pro výuku a další studium žáků jsou k dispozici
dvě školní knihovny. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány.
Pomůcky na jednotlivé předměty jsou umístěny v kabinetech obou budov.

Prostorové
Škola má k dispozici dvě budovy, školní zahradu, dvě asfaltová hřiště a část objektu
čp. 182, dále parkoviště u obou budov sloužící zaměstnancům školy, popř. rodičům, kteří
vyzvedávají své děti.
Budova Masarykovy školy v ulici 1. máje 268 slouží 2. stupni a 5. ročníku 1. stupně.
V této budově sídlí vedení školy, je zde také školní jídelna a kuchyně. Dále se v této budově
nachází tělocvična, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy,
dílny, cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky, druhá učebna výpočetní techniky byla
nově zřízena v učebně chemie.. Nachází se zde také školní knihovna, učebna sloužící výuce
cizích jazyků a kabinety jednotlivých odborných předmětů. Ve druhém poschodí byla nově
vybavena místnost pro školního psychologa, který na škole působí od školního roku 2009
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/2010. V přízemí jsou vybudovány šatny pro jednotlivé třídy, kabinet souboru mažoretek,
k dispozici je volná místnost pro jednání s rodiči, popř. pro vyšetření dětí pracovníky PPP.
V suterénu je kotelna, sklad sportovních tříd a sklepní prostory.
Škola má svou vlastní kuchyň s kapacitou 700 obědů denně a prostornou školní jídelnu, ve
které se stravují žáci i zaměstnanci školy, v oddělené části jídelny i „cizí“ strávníci. Pro žáky
1. stupně je u jídelny vybudováno sociální zázemí a šatny.
Ve stejném podlaží jako jídelna se nachází nově zrekonstruovaná tělocvična se šatnami a
sociálním zázemím včetně sprch a kabinet na náčiní a pomůcky pro různé druhy sportů. Žáci
školy se dostávají do tělocvičny schodištěm z hlavní budovy, veřejnost využívá vedlejšího
vchodu vedoucího do prostoru před tělocvičnou.
Na jižní straně budovy se nachází prostorné asfaltové hřiště a šedesátimetrová běžecká
dráha s umělým povrchem a doskočištěm. Na hřiště navazuje areál školní zahrady se dvěma
skleníky, altánem, skladem pro zahradnické potřeby a garáže. Všechny vyjmenované prostory
slouží i k činnosti školní družiny. Prostor na druhé straně školní budovy je osázen zelení a od
hlavní ulice ho odděluje plot a řada vzrostlých kaštanů.
V těsném sousedství školy je budova čp. 182, jehož samostatnou část má ZŠ TGM
k dispozici. Celý tento prostor včetně garáží v současné době využívá SKI klub Šumava,
partnerský oddíl sportovních tříd.
V budově Pražská 167 jsou umístěny 1. – 4. třídy 1. stupně a 4 oddělení školní družiny.
V budově je k dispozici menší tělocvična, počítačová učebna s 11 počítači, školní knihovna.
V suterénu se nachází šatny jednotlivých tříd. Areál 1. stupně se nachází v parkové zóně,
vjezd k budově pro potřeby školy je umožněn dodatkovou tabulkou. S budovou školy sousedí
prostorné asfaltové hřiště, na němž bylo vybudováno dopravní hřiště a městské dětské hřiště
s prolézačkami, pískovištěm a kolotočem. Od budovy 1. stupně k hlavní budově je možné
projít spojovacím schodištěm vedoucím mimo frekventované ulice kolem školní zahrady.
Ani jedna školní budova není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen za
předpokladu zajištění asistenta a pořízení potřebného technického zařízení (výtah, schodolez),

Technické
Jednou z priorit školy je výuka žáků ve sportovních třídách a zájmová volnočasová aktivita
žáků. Z těchto důvodů vychází i snaha vybavit školu potřebným zázemím a pomůckami –
vybavení kabinetu TV, rekonstrukce tělocvičny, vybudování dráhy s umělým povrchem, sklad
sportovních tříd, zabudované skříňky pro jednotlivé žáky ve třídách, vybavení tělocvičen
sportovními potřebami pro různé druhy sportů, bezplatný pronájem tělocvičny pro partnerské
sportovní kluby.
Škola též poskytuje zázemí pro činnost souboru mažoretek a dramatického souboru.
Důležitou součástí technického vybavení současné školy je vybavení výpočetní technikou.
Využití informačních a komunikačních technologií při výuce i v běžném chodu školy je
významnou součástí programu školy. Pro výuku ICT a dalších předmětů jsou určeny tři
učebny výpočetní techniky. Žáci školy mohou informačních technologií využít i mimo
vyučování ve stanovených časech, stejně tak zájmové útvary. Učitelé mají k dispozici kromě
počítačů v učebnách ICT také ve sborovnách a kabinetech.
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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.
Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup
na internet. Ve sborovnách a v zasedací místnosti jsou umístěny kopírky, které mohou
využívat pedagogové, popř. žáci školy. Pro potřeby výuky i činnosti zájmových útvarů je
možné využít notebook a dataprojektor, dále škola obdržela zapojením se do projektu
Rovnováha interaktivní tabuli, dataprojektor a kameru. Z projektu EU Peníze školám jsme
pořídili druhou interaktivní tabuli do budovy v parku a zřídili jsme zde také novou
počítačovou učebnu.
Škola disponuje po stránce technické vybavenou učebnou dílen, strojovnou pro přípravu
materiálů na výuku a nově vybudovanou cvičnou kuchyní v půdní vestavbě.
Školní kuchyně je vybavena odpovídajícími elektrospotřebiči a kvalitní myčkou nádobí
včetně mytí stravovacích táců, nově jsem pořídili do školní jídelny konvektomat na vaření
obědů. Školní jídelna je vybavena vhodným nábytkem a „pojezdovou dráhou“ sloužící
strávníkům při vydávání obědů.
Každá budova školy má svou vlastní kotelnu s nízkotlakými kotly, vlastní plynové
vytápění mají i tři byty v budovách školy, které k bydlení využívají převážně zaměstnanci
školy.

Hygienické
Obě budovy školy jsou po celkové rekonstrukci elektroinstalace, takže ve všech prostorách
byla instalována odpovídající osvětlující tělesa. O prázdninách v minulém roce byla
provedena rekonstrukce zdravotní instalace v budově Pražská.
Školní kuchyně má vybudovány odpovídající prostory pro přípravu a vaření pokrmů
(prostor pro přípravu zeleniny, zpracování masa, vytloukání vajec atd.), kuchyně je vybavena
potřebnými chladícími boxy, vitrínami a pultem na udržení potřebné teploty jídel.
Samozřejmostí je sociální zázemí se sprchou pro pracovnice školní jídelny.
K dodržování pitného režimu žáků slouží nápojový automat a prodej nápojů a svačin ve
školní jídelně a školní družině. V budově Pražská je pitný režim dětí 1. – 4. tříd zajišťován
dotovaným mlékem a ovocem do škol.
K relaxaci žáků 1. stupně po vyučování slouží činnost ve školní družině v prostorách hřiště
a školní zahrady včetně dětského hřiště, o velké přestávce a polední přestávce je k dispozici
školní hřiště. K relaxaci dětí na 1. stupni slouží i koberce v jednotlivých třídách a koše na
košíkovou s molitanovými míči na chodbě školy.
Součástí vybavení tělocvičny v hlavní budově je samostatné sociální zařízení se sprchou a
šatny.
Cílem pro další období z hlediska sociálních zařízení je vybudování hygienických kabinek
a rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje a celková rekonstrukce oken.
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d) Školní poradenské pracoviště

ŠPP
Jedním z cílů projektu VIP – kariéra, do kterého se naše škola od 1. 9. 2006 zapojila a který
pokračuje jako RAMPS-VIP III je podpora činnosti školních poradenských pracovišť (ŠPP).a
koordinace poradenských služeb na škole.
Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky č. 72/2005 Sb., o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která je
jedním z prováděcích předpisů k novému školskému zákonu.
Standardními činnostmi poradenských pracovníků školy jsou služby, které jsou poskytovány
žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
Na činnosti ŠPP se podílí na naší škole dva výchovní poradci, metodička prevence a školní
psycholožka
Činnost školní psycholožky vychází z potřeb školy, rodičů o samotných dětí.
V loňském školním roce vyhledávali rodiče, děti a učitelé pomoc hlavně v těchto oblastech:
- pomoc v řešení výukových problémů
zjišťovali jsme, zda se jedná o specifickou poruchu učení, nerovnoměrné či slabší
nadání, problémy v nesprávném stylu učení či domácí přípravy a podle toho jsme
stanovili postupy,jak dítěti pomoci
děti se specifickou poruchou učení pracovaly v kroužku reedukace, byl vytvořen plán
jak pomoci těmto dětem, co kdy trénovat
děti s těžším oslabením docházely ke školní psycholožce ke speciálním nácvikům
-pomoc v řešení výchovných problémů
Rodiče se přicházeli poradit jak správně postupovat ve výchově svých dětí, co udělat,
když jejich výchovné postupy selhávají. Řešili jsme tyto problémy i s pedagogy, jak
zaujmout při výuce děti s poruchou pozornosti či děti hyperaktivní. Na škole
fungovala dětská terapeutická skupina, kde jsme trénovali právě tyto oslabené
oblasti(pozornost, správné navazování kontaktu s vrstevníky i dospělými, schopnost
vcítění se do druhého člověka, apod.)
V některých případech jsme vytvořili i výchovný plán pomoci dítěti, a pravidelně se
scházeli s dítětem,rodiči i pedagogy a pracovali na zlepšení situace
- pomoc předškolákům- bylo uskutečněno pozorování dětí v mateřských školách a při
Škole nanečisto se zaměřením na školní zralost dětí, rodiče mohli otázky připravenosti
dětí na školní docházku konzultovat na besedě v MŠ před zápisem, a následně při
zápisu . Tam, kde rodiče s nástupem školní docházky váhali, jsme uskutečnili
vyšetření školní zralosti a děti pak docházely na nácvik předškolních dovedností . Byla
vytvořena i slupinka pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu a s nimi jsme se
zaměřovali na nácvik dovedností,které děti jinak běžně v MŠ získávají
- pomoc v profesní orientaci – u žáků, kteří nebyli rozhodnuti,kam nastoupit po
ukončení druhého stupně do školy jsme provedli vyšetření k volbě povolání, účastnili
se jej i žáci, kteří si chtěli ověřit správnost své volby a dále žáci s SPU
- osobnostní rozvoj – pro žáky osmých tříd byla uskutečněna beseda o stresu - jak mu
předcházet a čelit, rovněž si zkusili různé techniky ovládnutí stresu a techniky
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relaxační. Zájemci pak pokračovali v prohlubování znalostí těchto technik při
individuálních návštěvách školní psycholožky či v malé tzv.relaxační skupince
- pro žáky prvního i druhého stupně byly určeny vždy jednou týdně konzultace(děti
přicházely velmi často se svými osobními problémy-vztahy s vrstevníky, rodiči,
učiteli), pravidelné konzultace byly i pro rodiče a učitele.
- S učiteli jsme se pravidelně scházeli v případech, kdy bylo potřeba řešit vztahové
problémy ve třídě či chování jednotlivých dětí
- Pravidelně jsme se setkávali i s asistenty pedagoga – připravovali jsme plán pomoci a
vy\tvářeli pomůcky pro děti vyžadující zvláštní péči, probírali, jak těmto dětem účinně
pomoci
- Pravidelně probíhala i setkání s dalšími subjekty zabývajícími se dětmi se soc.či
zdravotním znevýhodněním (SPC, OSPOD, PPP).
- V několika třídách byl proveden screening atmosféry a vztahů ve skupině
- probíhala i setkání všech členů školního poradenského pracoviště, kde jsme se
domlouvali na postupu společné pomoci dětem

4. Přehled oborů vzdělání
Škola vyučuje ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu ZŠ T. G.
Masaryka Vimperk.

Školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka
Od 1. září 2011 vyučujeme ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu.
Naše škola má určitá specifika a klade zvláštní důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání.
Profiluje se především v těchto oblastech:
sport – na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměřené na
běžecké lyžování a snowboarding, sportovní kroužky pro žáky 1. i 2. stupně
široká nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů s uměleckým
zaměřením
 mažoretky
 dramatická výchova
 pěvecké kroužky
výuka cizích jazyků
 výuka cizích jazyků od 1. ročníku
 jazykové kroužky
 volitelné předměty – cizí jazyk, konverzace v anglickém jazyce
nabídka volitelných předmětů a kroužků zaměřených na práci s počítačem
 informatika ve 4., 5. a 6. ročníku jako povinný předmět
 informatika od 7. do 9. ročníku jako volitelný předmět
 kroužky práce s počítačem
 volný přístup žáků na internet v mimovyučovací době
Usilujeme o to, aby žáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě,
tj. více se zaměřujeme na praxi a na činnostní učení.
- Zavádíme do výuky efektivní metody výuky (skupinové a
projektové vyučování)
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-

Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních
technologií
- Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, preferujeme výuku
sportovní výchovy, výuku zájmových útvarů, volitelných
a nepovinných předmětů
- Posilujeme výuku cizích jazyků
- Provádíme integraci žáků s SPU do tříd s ostatními dětmi
- Chceme se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit podmínky pro
jejich rozvoj
- Vedeme žáky k účasti v různých soutěžích, snažíme se o získání
úspěchů v okresních a dalších kolech soutěží
Žáci v l. ročníku mají týdně 21 vyučovacích hodin,ve 2. ročníku mají týdně 22 hodin.
Oproti vzdělávacímu programu Základní škola je nově zavedena výuka cizího jazyka již od
1. třídy, ostatní předměty jsou téměř shodné se stávajícími. Žáci v 6. ročníku se týdně vyučují
29 hodin. Mají nově zaveden povinný předmět Informatika a nově si žáci nesportovní třídy
volí z nabídky volitelných předmětů – Konverzace v angličtině, Konverzace v německém
jazyce. Sportovní třída má týdně kromě 2 hodin tělesné výchovy ještě dvě hodiny volitelné
tělesné výchovy. V 7. ročníku ještě přibyla další volba volitelných předmětů, které mají žáci
dvě hodiny týdně a volí si z nabídky druhý cizí jazyk, informatika a domácnost.
ZŠ TGM je připravena poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání pro jejich profesní i
osobní život.
Změny ŠVP
Od září 2013 dojde ve školním vzdělávacím programu naší školy k určitým změnám.
Škola se chce i nadále profilovat především v oblasti sportovní, jazykové a zájmové činnosti,
chceme také posílit výuku českého jazyka a matematiky. Proto jsme zrušili některé volitelné
předměty a hodinovou dotaci jsme věnovali na posílení cizích jazyků, tělesné výchovy,
českého jazyka a matematiky. Na 2. stupni dojede tedy v našem ŠVP k těmto změnám:
1. povinná výuka 2. cizího jazyka ( německý jazyk) pro všechny žáky školy – od 8. ročníku 3
hodiny týdně.
2. v 6. a 7. ročníku se budou všichni žáci vyučovat anglický jazyk 4 hodiny týdně
3. v 6. – 9. ročníku budou mít všichni žáci týdně 3 hodiny tělesné výchovy
4. dojde k posílení hodin českého jazyka a matematiky v 7. ročníku
5. žáci sportovní třídy se budou moci zapojit do nepovinného předmětu tělesná výchova

Volitelné předměty:
Z nabídky volitelných předmětů si vybírají žáci 6. až 9. tříd
Informatika 7. ročník + 8. B– 20 žáků
Informatika 8.A + 9. ročník – 18 žáků
Domácnost 7. ročník + 8. A– 18 žáků
Domácnost 8.B + 9. ročník – 16 žáků
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Německý jazyk 7. ročník – 24 žáků
Německý jazyk 8. + 9. ročník – 23 žáků
Konverzace v anglickém jazyce – 6. ročník - 22 žáků
Konverzace v anglickém jazyce 7. ročník - 25 žáků
Konverzace v německém jazyce – 8. ročník – 10 žáků
Konverzace v německém jazyce – 9. ročník - 9 žáků

Výuka cizích jazyků
Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Podle ŠVP jsme zavedli povinnou výuku
cizího jazyka již od 1. třídy, ve 2. ročníku mají rovněž 1 hodinu týdně. Od 3. ročníku se
všichni žáci vyučují cizí jazyk nejméně 3 hodiny týdně. V 1 – 7. ročníku vyučujeme pouze
anglický jazyk, v 8. a 9. ročníku se skupiny dělí na Aj a Nj, přičemž se projevuje daleko větší
zájem o angličtinu, takže v příštích letech budeme jako povinný jazyk vyučovat převážně
angličtinu a jako 2. cizí jazyk mají žáci možnost učit se němčinu i angličtinu od 7. ročníku.
1. ročník – Aj - 39 žáků ( 2 skupiny),
2. ročník – Aj - 49 žáků, ( 3 skupiny)
3. ročník – Aj – 37 žáků ( 2 skupiny)
4. ročník – Aj - 36 žáků ( 2 skupiny )
5. ročník – Aj – 43 žáků ( 2 skupiny)
6. ročník- Aj - 44 žáků ( 2 skupiny),
7. ročník – Aj 51 ( 3 skupiny)
8. ročník – Aj 25 žáků , Nj 11 žáků
9. ročník – Aj 22 žáků, Nj 12 žáků

Kroužky
Škola otevřela tyto kroužky:
a) Mažoretky (pí uč. A. Rückerová) – 21 žáků
b) Mažoretky (pí uč. Kubíčková) - 30 žáků – 2 skupiny
c) Dramaťák - 29 žáků – 2 skupiny
d) Dovedné ruce – kroužek při ŠD – 12 žáků
e) Pěvecký kroužek při ŠD – 11 žáků
f) Skiraple – 18 žáků
g) Zájmová TV – basket – 18 žáků
h) Sportovní kroužek – 12 žáků 1 + 2. třídy, 16 žáků 3. – 5. třídy
i) Volejbal – 5. – 9. ročník – 15 žáků
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II. Zaměstnanci školy

1. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a 27 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. Výchovný poradce 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
výchovný poradce na 2. stupni snížen úvazek o 2 hodiny, na 1. stupni má snížen úvazek o 1
hodinu. ICT koordinátora rovněž zajišťují 2 pedagogové – na 1. stupni má na práci s počítači
snížen úvazek paní učitelka o 1 hodinu, na 2. stupni je snížení úvazku ICT koordinátora o 3
hodiny.. Problematiku sociálně patologických jevů zajišťuje preventista rizikového chování.
Činnost ve školní družině zajišťují 4 vychovatelé školní družiny. Smíšený sbor s převahou
žen je pestrý, tvoří ho od mladých pedagogů po zkušené učitele všechny věkové kategorie.

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

vedoucí školní jídelny – Monika Procházková
výchovná poradkyně - Mgr. Martin Procházka, Mgr. Iva Karasová
ICT koordinátor – Mgr. Jiří Toušl, Mgr. Dagmar Daňková
Preventista rizikového chování – Mgr. Vladislava Lehečková,
THP hlavní účetní, sekretářka - Drahomíra Staňková
mzdová účetní - Ing. Ivana Šípková
vedení pokladny - Jiřina Střelečková
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Počet pedagogických pracovníků
33
z toho učitelů
27
vychovatelů
asistenti pedagoga
Počet správních zaměstnanců

4
2
7
2

Počet THP

Počet obchodně provozních prac.

5

Na mateřské dovolené

2

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. Martin Procházka, M, F, Inf.
Mgr. Iva Karasová ,1. stupeň
Třídní učitelé :

Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň, TU 1. A
Mgr. Dagmar Daňková, 1. stupeň, TU 1. B
Mgr. Martina Mondlová , 1. stupeň, TU 2. A
Mgr. Olga Samcová, 1. stupeň, TU 2. B
Mgr. Dana Kubíčková , l. stupeň, TU 3.A
Mgr. Jana Frčková, 1. stupeň, TU 3. B
Mgr. Jitka Ondřejová, l. stupeň TU 4. A
Mgr. Margit Řeřichová, l. stupeň TU 4. B
Mgr. Bohumila Sellnerová, M, Př, TU 5. A
Mgr. Bohuslava Schneiderová, 1. stupeň, TU 5. B
Mgr. Jana Hudečková, Př, Tv - TU 6. A
Mgr. Alžběta Rückerová,Čj, Hv, Aj, TU 6. B
Mgr. Karel Hrůša, M, Př, Pč, Tv, TU 7.A
Mgr. Vladislava Lehečková D, Vko, TU 7. B

Mgr. Jiří Toušl, M, F, Inf., TU 8. A
Mgr. Martin Procházka, M, F, Sp, TU 8. B

Mgr. Helena Jíňová, Nj, Hv,Dom, TU 9. A
Mgr. Karel Střeleček, M, F, Tp, TU 9. B
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Ostatní učitelé :
Mgr. Josef Bejček Tv, Z
Mgr. Zuzana Vaňková M, Aj, Ov
Mgr. Jaroslava Pánová Nj, Rj
Bc. Petra Hrůšová Tv
Mgr. Hana Rodová Čj, Aj
Mgr. Naďa Nella Štěpánková Čj, Nj
Mgr. Martina Koubová

Vychovatelky ŠD : vedoucí vychovatelka Lenka Malíková
Alena Iglerová
Bronislava Desatová
Mgr. Václav Jakš
Kateřina Vladyková
MD :

Mgr. Petra Homolková – od 17. 5. 2011-10-11
Mgr. Radka Voldřichová – od 6. 7. 2011

Ostatní zaměstnanci
Správní zaměstnanci :

THP:

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

Školnice :

Jiřina Střelečková,

Údržbář :

Karel Hercik
Josef Smola

Uklízečky :
Šárka Narovcová,
Pavla Tomanová,
Ludmila Hodoušková
Petra Matějková,
Hana Smolová

Obchodně provozní pracovníci ŠJ :
Vedoucí ŠJ : Monika Procházková,
Kuchařky : Ludmila Hodoušková,
Jaroslava Kantorová,
Ivana Rajniaková
Květuše Pešlová

Ivana Michalová
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Změny ve školním roce 2012/13

• Od 1. ledna 2013 nastoupily do školy dvě asistentky – jedna je asistentkou k žákovi
s autismem, který je ve 4. ročníku, a je zaměstnaná na 0,66 úvazku. Druhá asistentka
je ve třídách s problémovými a nepřizpůsobivými žáky na úvazek 0,8 a pracuje
hlavně ve třídách 1. stupně a v 6. ročníku, její náplní je také zajišťovat s těmito dětmi
doučování po skončení výuky a pomáhat ve školní družině.

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pro pedagogy je v současné době zajišťováno různými vzdělávacími
agenturami, nejvíce je využívána nabídka NIDV České Budějovice. Ve škole je pro každý rok
vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že máme
velmi málo finančních prostředků na placené vzdělávací programy a školení, využívali jsme
především školení, která byla zadarmo nebo školení hrazená z prostředku EU.

1. Vzdělávání v oblasti jazyků
Jazykový kurz SŠ a JŠ Volyně – 1 pedagogický pracovník
Comenia script – 1 pedagogický pracovník

2. Oblast pedagogiky, psychologie
Seminář výchovných poradců – 1 ped. pracovník
Setkání výchovných poradců Jihočeského kraje – 1 ped. pracovník
3. Školení preventisty rizikového chování –
Konference preventistů rizikového chování – 1 pedagogický pracovník
Porady preventistů rizikového chování

4. Vzdělávání v oblasti ICT
Školení Google – 1 pedagogický pracovník
5. Ostatní školení
Právní předpisy ve školství – 2 pracovníci
Ekoateliér – 1 pedagogický pracovník
Školení mažoretkového sportu – 1 pedagogický pracovník
6. Školení BOZP, První pomoci – všichni zaměstnanci školy
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III. Žáci školy
1. Charakteristika žáků
V ZŠ TGM Vimperk se vzdělávají tři čtvrtiny žáků z Vimperka, jedna čtvrtina ze
spádových škol Svatá Maří, Strážný, Horní Vltavice, do sportovních tříd nastupují žáci se
zájmem o sport i z míst, která mají vlastní školu. Do školy přicházejí z jiné spádové oblasti i
ti, které zaujala nabídka mimoškolní zájmové činnosti a společenská a kulturní aktivita
školy.V roce 2012 – 2013 jsme měli ve škole celkem 81 žáků, kteří dojíždějí z okolních obcí,
žáků , kteří bydlí ve Vimperku a navštěvují naši školu, bylo v tomto školním roce 288. Na
konci školního roku přestoupili čtyři žáci z 5. ročníků na Gymnázium, 2 žáci byli přijati do
ZŠ praktické a 8 žáků přestoupilo na jinou ZŠ
V škole se v roce 2012/2013 vzdělávali 3 cizinci – 1 Ukrajinec, 1 Rumun a 1 příslušník
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 byli na škole vyučováni celkem 3 žáci s vývojovými poruchami učení,
kteří byli integrováni do běžné třídy a 1 žák s autismem, který pracuje s asistentkou. Všichni
čtyři žáci byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu.
Žáci se sportovním zaměřením jsou vedeni k pravidelné sportovní činnosti ve spolupráci
s partnerskými sportovními kluby, kterými jsou Ski klub Šumava, Snowriders, HC klub.
Spolupráce s těmito kluby funguje velmi dobře, žáci ST jsou uvolňováni na pravidelná
soustředění těchto klubů, snažíme se jim vycházet vstříc také v uspořádání rozvrhu.

2. Zápis žáků do 1. ročníku
Pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče proběhla ve dnech 8. a 9. února 2013
slavnostní událost. V budově ZŠ TGM Pražská 167 se konal zápis žáků do 1. tříd pro školní
rok 2013/14. Při zápisu sledovaly paní učitelky 1. stupně naší školy, jak si děti poradí s úkoly,
které prověří školní zralost a připravenost dětí ke vstupu do základní školy. Úvodní rozhovor
se uskutečnil prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla
orientace v prostoru, znalost barev, geometrických tvarů a číselné řady, sledována byla také
výslovnost hlásek prostřednictvím dětských básniček či písniček, součástí byla také kresba
postavy. Při zápisu byla také využita interaktivní technika pořízená z prostředků EU. Na závěr
si děti vybraly sladkou odměnu za svůj výkon a dárek vyrobený žáky školy a školní družiny.
Dětem byl na konci slavnostní chvíle předán pamětní list s uvedeným kódem žáka, pod
kterým bude zveřejněno na www stránkách školy a na nástěnkách školy přijetí konkrétního
dítěte ke základnímu vzdělávání do ZŠ TGM Vimperk v souladu se zákonnou normou.
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Rodiče si také odnesli seznam potřeb do 1. ročníku, informováni byli také o možnostech
zájmové činnosti, práci školní družiny a nabídky stravování.
Všechny úkoly zvládaly děti velmi dobře, což ukazuje na velmi dobrou práci vyučujících
v mateřských školách i zodpovědný přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí k základnímu
vzdělávání. Děti přišla k zápisu podpořit také ředitelka MŠ 1. máje paní Irena Helmová a
prožila tak důležitou událost se svými svěřenci společně. V průběhu zápisu si účastníci mohli
prohlédnout výstavku učebních pomůcek potřebných při vyučování, výroční zprávy o činnosti
školy, fotografie z jednotlivých školních akcí a projektu Škola nanečisto. Při zápisu byla
přítomna školní psycholožka PhDr. Alena Wagnerová a výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Iva Karasová. Rodiče s nimi mohli konzultovat případný zájem o odklad školní docházky. Při
zápisu také pomáhali žáci 4. a 5. ročníku školy.
Do Základní školy T. G. Masaryka bylo přihlášeno pro školní rok 2013/14 celkem 53 žáků
(1 žák se pro nemoc dostavil až v úterý 12. 2.), z toho 77% ze spádové oblasti naší školy a
23% ze spádových oblastí ostatních. Šest rodičů požádalo pro své dítě o odklad školní
docházky.
Zápisem do 1. ročníku vyvrcholila 1. část 10. ročníku projektu Škola nanečisto, který má
děti i rodiče zbavit obav z nástupu do základní školy a seznámit je s novým prostředím.

3. Počty žáků:
a) k 30. 9. 2012
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň

Celkem
204
165
369

hoši
112
70
182

dívky
92
95
187

Celkem

hoši

dívky

201
165
366

110
70
180

91
95
186

b) k 30. 6. 2013

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

I.

stupeň:

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospěli

II.

153 žáků
42 žáků
5 žáků

stupeň

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

48 žáků
103 žáků
14 žáků

3. 2. pololetí

I.

stupeň:
139 žáků
52 žáků
10 žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo
Neprospělo
II.
stupeň
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

52 žáků
106 žáků
7 žáků

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

Napomenutí Důtka
TU
TU

Důtka
ŘŠ

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

18
23
41

7
8
15

4
5
9

1
1
2

0
0
0

0
10
10

0
0
0

14
14
28

7
12
19

1
11
12

3
2
5

1
0
1

61
59
120

139
52
191

32
37
69

14
20
34

5
16
21

4
3
7

1
0
1

61
69
130

139
52
191

Celkem
2,pololetí
1. stupeň
2. stupeň

Celkem
1 + 2.
pol.
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
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III. Výsledky vzdělávání žáků
Hodnocení SCIO testů Modul A – 8. třídy (2012/2013)
Testování se podrobili žáci osmých tříd v rámci předmětu Svět práce. Účelem bylo
usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy a zjištění výchozího stavu vědomostí na
konci 8. třídy v porovnání s ostatními testovanými žáky. Byly použity testy společnosti SCIO,
tzv. 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
projevit, obsahují pouze základní a probrané učivo.
Testování proběhlo 22. května 2013. 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.
Dva dny před testováním dostali žáci informační pokyny s ukázkami úloh v testech.
Byla jim vysvětlena vhodná strategie, možnosti odpovědí, jakou rychlostí by měli postupovat,
možnost vytvoření vlastního systému značek apod. Tyto pokyny mají všeobecnou platnost,
proto se žákům hodí i v budoucnosti.
Testování se zúčastnilo celkem 4110 žáků z 272 škol a 397 tříd z celé republiky.
Nejvíce žáků se zúčastnilo opět v Moravskoslezském kraji (18%), Zlínském kraji (17%).
V Jihočeském kraji 4% všech zúčastněných žáků.
Pokud bychom testy všech 4110 žáků posuzovali podle toho, kolik úloh žáci
vynechávali ( pravděpodobně si s nimi neuměli poradit), byl nejtěžší test z matematiky.
Všechny testy jsou děleny na části podle dovedností
Znalosti – žák si vybaví, reprodukuje nebo rozezná dříve naučené informace
Porozumění – žák dokáže vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku, pochopit
studovanou látku, umí si vybavit informace a shrnout je
Aplikace – přibývá tvořivé a složitější myšlení, žák si látku nejen vybaví, ale také s ní
dále pracuje
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
verbální (části Slovní zásoba, Orientace v textu)
analytické (části Analýza informací, Orientace v grafu a tabulce, Orientace
v obrázku)
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 ( v matematice Aritmetika, Geometrie, Funkce,
rovnice a nerovnice, v českém jazyce Mluvnice, Sloh a literatura).
Součástí testování byl i dotazník pro rodiče, v němž určili typ střední školy, na
kterou se jejich dítě bude v deváté třídě hlásit, dále určovali, ve které skupině (nejlepší,
nadprůměrný, kolem středu, podprůměrný, nejhorší) si myslí, že skončí testy jejich dítěte z M
a Čj.
Ve výsledné brožuře pak každý žák dostal i doporučení, zda volba střední školy je
správná, či ji má změnit. Současně i návod, v čem se má zlepšit a jak toho docílí. Součástí
celkových výsledků žáka je i zhodnocení sebevědomí žáka o vlastních znalostech a
dovednostech v daném předmětu (přiměřené, podceňuje se, přeceňuje se).
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Výsledky testování žáků naší školy
Percentil vyjadřuje procento počtu žáků, které účastník předstihl (percentil 80
znamená, že předstihl 80% zúčastněných žáků). Percentil do 30 znamená podprůměrný
výsledek, 30 – 70 průměrný, 70 – 85 nadprůměrný a nad 85 vysoce nadprůměrný výsledek.
8. A – 18 žáků
průměrný percentil
nadprůměrný výsledek
vysoce nadprůměrný výsl.

celkem 8.A
37
0 žáků
2 žáci

OSP
38
1 žák
2 žáci

Čj
36
1 žák
2 žáci

M
37
1 žák
1 žák

celkem 8.B
17
0 žáků
0 žáků

OSP
18
0 žáků
0 žáků

Čj
14
0 žáků
0 žáků

M
18
0 žáků
0 žáků

8. B – 15 žáků
průměrný percentil
nadprůměrný výsledek
vysoce nadprůměrný výsl.

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.
Předpoklady pro zvolenou školu
přiměřené, velmi dobré, vynikající
8 žáků
8. A – 18 žáků
8. B – 15 žáků
3 žáci
Kromě toho je u Čj a M vyhodnoceno sebevědomí žáka (zda žák své schopnosti přeceňuje,
jsou přiměřené, nebo své schopnosti podceňuje).
podceňují
přiměřené
přeceňují
8. A – 18 žáků
Čj
10
1
7
M
8
0
10
8. B – 15 žáků
Čj
14
0
1
M
11
0
4

Mgr. Martin Procházka
výchovný poradce pro 5. – 9. ročník
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Celostátní testování 5. a 9. ročníků
. Testování 2013

5. a 9. ročník
Od 22. května do poloviny června probíhalo v ZŠ TGM Vimperk celoplošné testování žáků 5.
a 9. ročníku. Cílem projektu NIQES není podle zadavatelů srovnávat žáky nebo školy, ale
„úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky
minimálního standardu osvojených dovedností.“ (citace: Portál národního šetření výsledků
žáků v počátečním vzdělávání)
Vzhledem k tomu, že škola má k dispozici dvě počítačové učebny, byli žáci rozděleni do dvou
skupin, přítomni byli vyučující jednotlivých předmětů, na druhou hodinu se žáci vyměnili.
Před zahájením generální zkoušky testu si žáci mohli zadat a vypracovat zkušební text.
Úspěšnost v %
M – matematika
M – 1 (2) – obtížnost 1(2)
ČJ – český jazyk, obtížnost 1, 2
NJ – německý jazyk , obtížnost 1, 2
AJ - anglický jazyk, obtížnost 1, 2

5.
Škola
5. A
5. B

9.

M
49
50
48

M

Škola 51
9. A 48
9. B
56

M-1
88
90
86

M1
94
100
87

M2
6
0
13

M-2
12
10
14

ČJ
74
76
71

ČJ1
38
33
43

ČJ
68
71
64

ČJ2
62
67
57

ČJ - 1
50
45
55

AJ
59
57
62

AJ1
71
77
62

ČJ - 2
50
55
45

AJ2
29
23
38

NJ
61
65
58

AJ
70
78
62

NJ1
73
50
86

AJ - 1
48
38
57

AJ - 2
52
62
43

NJ2
27
50
14

K testování se žáci přihlásili vlastním kódem, přes tento kód si mohli zjistit, jak se jim
podařilo vyřešit jednotlivé úkoly a porovnat ji s průměrnou úspěšností žáků školy.
V prvním ročníku testování se v médiích objevovaly připomínky z řad rodičů, kteří měli
z testování obavy a dotazovali se, zda je tato školní akce povinná. Podle pokynů ČŠI jsem
odpovídali, že testování povinné není, ale že rodiče nemusí mít obavy z případného
zveřejňování výsledků jednotlivců. V letošním roce se žádný dotaz podobného typu neobjevil.
V prvním ročníku jsme se setkali s určitými technickými problémy, letos proběhlo vše
v pořádku.
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3)Výsledky soutěží
Sport na Tégéemce
Sportovní aktivity na naší škole jsou velmi rozsáhlé a sportovci naší školy se dokázali
prosadit i na republikové úrovni. Velkou měrou se o to zasloužili především běžci na lyžích,
snowboardisté, hokejbalisté a především mažoretky.
Naši žáci sbírali medaile na republikových soutěžích v běhu na lyžích i ve snowboardingu
Velmi úspěšné bylo basketbalové družstvo starších žáků, které vyhrálo okresní soutěž krajské finále se však nekonalo.
Zvláštní pozornost si zaslouží hokejbalové soutěže, ve kterých jsme byli opět velmi úspěšní.
Hlavně ti mladší, kteří se dostali až do republikového finále! Vzhledem k povodním se však
toto finále nekonalo.
Do republikového finále a následně na mistrovství světa, které se konalo v Praze, se
probojovala také děvčata, které reprezentují naši školu v mažoretkovém sportu. Skupiny po
6.místě na republice obsadili na MS 9. místo.
A jsme u atletických soutěží. I tady jsme zaznamenali výborné výsledky. Z atletické soutěže
družstev Poháru rozhlasu prachatického okresu si odvezla družstva staršího žactva 2 zlaté a
také družstvo ml. dívek zlatou medaili. V krajském finále v Táboře jsme se umístili ve středu
výsledkové listiny.
Atletika ovládla také červen – Atletická soutěž 1. a 2. stupně za účasti téměř všech škol
okresu je již tradičním vrcholem letní sportovní sezóny. Děti z naší školy opět sbíraly medaile
a hlavně zkušenosti. Při této příležitosti bych chtěl vyzdvihnout některá jména - Lukáš
Vančura(1. v běhu na 60 m, časem 7,26 s pokořil dlouholetý rekord atl. olympiád!, 2. ve
skoku vysokém) a Adéla Nováková 1. na šestistovce, dálce a štafetě, kteří svými výbornými
výkony přispěli k velmi dobrým výsledkům naší školy.
Děti prožily krásné dny plné sportu, získaly hodně zkušeností a pocit sounáležitosti
v kolektivu a naplnily známé heslo zakladatele novodobých olympiád barona Pierra de
Coubertina – „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Reprezentace školy by měla být pro každého nominovaného žáka čest a věřím, že každý,
kterému se této cti dostalo, to tak také chápe.
Chci touto cestou poděkovat všem sportovcům naší školy, za jejich výkony a svědomitou
přípravu, všem učitelům a trenérům, kteří je připravují a též vedení školy a Městu Vimperk,
kteří tyto aktivity všemožně podporují.
Josef Bejček
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Výsledky žáků v dalších soutěžích
Soutěže v českém jazyce
Recitační soutěž –
Nella Pflanzerová – 3. místo v okresním kole
Kateřina Vaňková – 3. místo v okresním kole,
Veronika Hodoušková – 3. místo v okresním kole
Michala Czerwenková – 3. místo v okresním kole
Tereza Vostradovská – 4. místo v okresním kole
Olympiáda v českém jazyce – Pavla Eliášová – 4. místo v okresním kole,
Soutěže v cizích jazycích
Konverzační soutěž v anglickém jazyce:
Michala Czerwenková – 2. místo v okresním kole,
5. místo v OK – Karina Kysilová, 8. místo v OK – Petra Neužilová
Konverzační soutěž v německém jazyce
Jaromír Kříž – 4. místo v okresním kole, Aneta Nová – 5. místo v OK
Matematické soutěže
Matematický klokan – účast všech žáků 2. – 9. tříd, nejlepší umístění jednotlivých kategorií
ve školním kole: Kategorie Cvrček (2. + 3. třídy) – 1. místo Lucie Vrtilková, 2. místo Natálie
Uhříčková, 3. místo – Tamara Simetová
Kategorie Klokánek (4. + 5. třídy) – 1. místo Adam Kovalčík, 2. místo tomáš Vais, 3. místo
Eva Jandová
Kategoie Benjamín (6. + 7. třídy) – 1. místo Zdeněk Chval, 2. místo Kateřina Roblová, 3.
místo Karina Kysilová
Kategorie Kadet ( 8. + 9. třídy) – 1. místo Jaromír Kříž, 2. místo Denisa Dorocká, 3. místo
Dominik Klement
Lucie Vrtilková – obsadila 3. místo v okresním kole
V průběhu soutěže si mezi sebou zasoutěžili také vyučující, kteří nevyučují matematiku. Sami
řešili příklady pro kategorii Cvrček. Nejlépe se umístila pí uč. Toušlová, na 2. místě byla pí
uč. Hudečková, Jíňová a p. uč. Bejček.
Matematická olympiáda
5.třídy – 9 žáků se účastnilo okresního kola – Jan Frýdek, Adam Kovalčík, Andrea
Kovalčíková, Hana Smolová,Petra Fendrichová, Eliška Sichingerová, Klára Hrubá,
Adriana Bauerová, Jan Krejčí
7. třídy – 4 žáci – účast v OK - Karina Kysilová, Evelína Daverná, Zdeněk Chval, Adéla
Nováková– úspěšný řešitel v OK – Zdeněk Chval
Pythagoriáda – postup do OK – 5. třídy – Adam Kovalčík, Václav Matoušek, Adam Preisler,
Jakub Chalupa, Filip Trojan – 4. místo – Adam Kovalčík
6. třídy – Zdeněk Frček, Veronika Hodoušková
Jihočeský zvonek (soutěž ve zpěvu)
Okrskové kolo:
čestné uznání – Matěj Štufka, 3. místo - Natálie Uhříčková, Nella Pflanzerová
1.místo – Jakub Chalupa, Kateřina Vaňková, 3. místo – Klára Kukačková
3. místo – Sára Beková,
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1. místo – Aneta Nová, 3. místo Michaela Voldřichová
Umístění v okresním kole – 1. místo – Kateřina Vaňková – postup do krajského kola –
zde získala bronzové pásmo
Aneta Nová – 2. místo v okresním kole
Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole – Michala Czerwenková
Oblastní soutěž Hlídek mladých zdravotníků a Záchranářská soutěž –
Doubravka Höhneová, Michala Czerwenková,Veronika Budínská, ,Tatyana Gabrus,Nikola
Nová – 2 .místo v okresním kole Záchranářské soutěže
Biologická olympiáda – postup do okresního kola – Miroslava Höhneová, Jakub Švejda,
Evelina Daverná, Pavlína Matoušková, Kristýna Sovová, František Hrneček
Přírodovědná soutěž NP Šumava – 1. místo – Bára Kučerová, 2. místo Tamara Simetová,
Petr Podskalský
2. stupeň reprezentovali ve 2. kole žáci Kristýna Pojslová, Vojtěch Burian, Miroslava
Höhneová, Evelína Daverná , Jakub Švejda

Výroční zpráva k výtvarné výchově za školní rok 2012/2013
V letošním školním roce jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěží nebo výtvarných
projektů. Některé projekty se každoročně opakují. Žáci se pravidelně podílejí na výzdobě
školy, ať průběžně nebo tématicky.
Září: " Natur Vision"- vyhodnocení za školní rok 2012/2013, v první desítce se nikdo
neumístnil
"Pomáháme si" - kreslení v červnu 2012, obrázky použity na výzdobu nemocnice
Vimperk: Kateřina Pulcová 4.B, Kateřina Havrdová 4.A
"Jak vypadá Dánský princ" kreslení v červnu 2012, vyhodnocení v červenci 2012:
Nikol Žigmundová 8.B, Andrea Lašáková 6.B, Dominik Frúhauf 8.A
Říjen: "Stonožka" - malování vánočních přání pro dobročinou organizaci "Hnutí na
vlastních nohách", pro organizaci malujeme každý rok 4.B a 7. ročníky
Prosinec: výzdoba na Advent
Leden: " Náš život na zahrádce" 3. a 4. ročníky
Únor: "Vimperk - město, kde žiji" 4.B a 7. ročníky
Březen: "Hasiči" 1.,2., 3. a 4. ročníky
"Kdybych byl architektem" nesoutěžní výstava v AGJ Hluboká 7.roč.
Duben: "Natur Vision" téma Savci 4.a 7.roč.
Květen: "Moje vysněné prázdniny" Informační středisko Vimperk 3.,4. roč.
Při tvorbě využíváme všech dostupných výtvarných technik, výkresy používáme po celý
školní rok na výzdobu školy, jídelny a chodeb. Žáci se podílejí na tvorbě plakátů k různým
akcím - školním i mimoškolním.
Mgr. Margit Řeřichová
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4.Výsledky a hodnocení ST
Nejlepší závodníci Ski klubu Šumava – sportovních tříd ZŠ TGM Vimperk
V tréninkové skupině Ski klubu Šumava – Sportovního střediska Vimperk – běh na
lyžích v sezóně 2012-2013 úspěšně pracovalo 17 žáků ZŠ TGM. Jmenovitě to pak byla
početná skupina lyžařů z 9.A – Pavla Nováková, Karolína Daverná, Marcela Kobrová, Tereza
Vostradovská, Tomáš Kalivoda, Dominik Klement a David Novák, z 8.A pak Michaela
Willmannová a silné družstvo ze 7.A ve složení: Adélka Nováková, Evelínka Daverná, Mirka
Chvalová, David Řehoř, Josef Tischler, Jakub Švejda a Daniel Červený, z páté třídy pak
skupinu doplňovali Matěj Vachuta a Jirka Kobr.
Celoroční práce spočívala v pravidelných trénicích tři až čtyřikrát týdně většinou
v domovském areálu na Vodníku, dále jsme absolvovali 10 vícedenních soustředění (6
přípravných – Zadov, Prachatice, Ramsau, cyklopuťák, Lipno, Kubova Huť a 3 zimní včetně
dvou zahraničních – rakouský Seefeld a italské Val di Fiemme) na kterých jsme strávili
celkem více než 60dní. Bohatá a pestrá byla i naše závodní činnost, kdy jsme se v přípravném
období zúčastnili závodů v atletice, triatlonu, in-line bruslení, horském kole a zejména v
přespolním běhu; v zimní sezóně to byly pak závody v běžeckém lyžování – kompletní Český
pohár mladšího dorost a staršího žactva, Jihočeský pohár a další regionální závody v ČR i
zahraničí.
Uplynulá sezóna byla velice úspěšná a to nejen z pohledu dosažených výsledků. Na
členech tréninkové skupiny je vidět zájem o vybraný sport, chuť na sobě pracovat a zlepšovat
se a během společné celoroční práce se utvořila výborná parta s pevnými kamarádskými
vztahy. Výše jmenovaní sportovci z 9.A pomohli v mladším dorostu svými výkony a
bodovými zisky k vítězství Ski klubu Šumava v mistrovství ČR smíšených družstev v běhu na
lyžích. Obdobně pak závodníci a závodnice z nižších ročníků startující v kategorii staršího
žactva pak společně se svými oddílovými kamarády vybojovali rovněž vítězství v obdobné
soutěži staršího žactva.
Všestrannou sportovní připravenost na velice dobré úrovni dále potvrdili Tomáš
Kalivoda a Karolína Daverná, kteří byli nominováni k reprezentaci na letní ODM 2013
v jejich doplňkových sportech – triatlon a cyklistika.
Nyní připomenu konkrétní úspěchy a umístění nejlepších žáků naší školy.
Tomáš Kalivoda
roč. 1998 – kategorie mladší dorost prvním rokem, žák 9. Třídy ZŠ TGM
Vimperk
Obsadil celkově 7.místo v celkovém hodnocení ČP a rovněž 7.místo
v žebříčku mladšího dorostu (druhý nejlepší ve svém ročníku)
Mistr ČR ze štafety, 2x 7. místo na MČR v distančních závodech
3. a 5. místo v prvním individuálních závodech ČP.
Čtvrté místo na mezinárodních závodech mládeže – Trofeo Topolino ve Val
di Fiemme
Přijat ke studiu na sportovní gymnázium Vimperk
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Karolína Daverná
roč. 1997 – mladší dorostenka druhým rokem, žákyně 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Obsadila celkově 6.místo v celkovém hodnocení ČP a 11.místo v žebříčku
mladších dorostenek. Tímto umístěním splňuje zařazení do SCM.
Páté místo na MČR 4km klasicky (4vt. od stříbrné medaile), finišmenka 5.
štafety na MČR.
Deváté místo na mezinárodních závodech mládeže – Trofeo Topolino ve
Val di Fiemme
Přijata ke studiu na sportovní gymnázium Vimperk

Tereza Vostradovská
roč. 1998, mladší dorostenka prvním rokem, žákyně 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Obsadila celkově 23.místo v celkovém hodnocení ČP a 19.místo v žebříčku
mladších dorostenek.
14.místo MČR Jablonec – 4km klasicky, 12.místo ČP NMNM – 5km
klasicky
29. místo na mezinárodních závodech mládeže – Trofeo Topolino ve Val di
Fiemme
Přijata ke studiu na sportovní gymnázium Vimperk
Dominik Klement
roč. 1998 – kategorie mladší dorost prvním rokem, žák 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Obsadil celkově 25. místo v celkovém hodnocení ČP a 24. místo v žebříčku
mladšího
Patnácté místo v individuálním závodě ČP, 19.místo MČR Jablonec
20. místo na mezinárodních závodech mládeže – Trofeo Topolino ve Val di
Fiemme
Přijat ke studiu na sportovní gymnázium Vimperk
Pavla Nováková
roč. 1997– mladší dorostenka druhým rokem, žákyně 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Obsadila celkově 21.místo v celkovém hodnocení ČP a rovněž 21.místo
v žebříčku mladších dorostenek.
5. místo v kvalifikaci sprintu na ČP, 7. místo ČP NMNM – 5km klasicky
5. místo na MČR ve štafetě Jihočeského kraje, 13.místo MČR – 4km
klasicky

Marcela Kobrová
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roč. 1997– mladší dorostenka druhým rokem, žákyně 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Obsadila celkově 41.místo v celkovém hodnocení ČP a 33.místo v žebříčku
mladších dorostenek.
25. místo ČP NMNM – kvalifikace sprintu volně sprint volně.

David Novák
roč. 1998 – kategorie mladší dorost prvním rokem, žák 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
absolvoval kompletní ČP v běhu na lyžích, výborná tréninková účast.
13. místo ve štafetě na MČR mladšího dorostu za Jihočeský kraj.
Přijat ke studiu na sportovním gymnáziu Vimperk

STARŠÍ ŽÁCI
Michaela Willmannová
Starší žákyně roč. 1999, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk
Šestá v celkovém hodnocení ČP starších žákyň 99 a 7. místo ve
výkonnostním žebříčku
6. místo na MČR v prologu na 2km klasicky, 10. na 3kmvolně a 7. místo
ve štafetě Jihočeského kraje.
Dvě devátá místa na dalších závodech ČP.
22. místo na mezinárodních závodech žactva – Trofeo Topolino ve Val di
Fiemme
Adélka Nováková
mladší žákyně roč. 2000, žákyně 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
Výrazný výkonnostní vzestup.
Pátá v celkovém hodnocení ČP starších žákyň a šestá v pořadí
výkonnostního žebříčku.
Členka bronzové štafety na MČR, pátá v individuálním závodě na MČR na
Pustevnách.
Dále dvakrát páté místo na dalších individuálních startech v ČP.
Obsadila 45.místo na závodech – Trofeo Topolino ve Val di Fiemme
Jakub Švejda
Mladší žák roč. 2000, žák 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
22. v celkovém hodnocení ČP starších žáků a 17. místo ve výkonnostním
žebříčku
8. místo ve štafetě Jčk na MČR, 14.místo v individuálním závodě ČP

Josef Tischler
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Mladší žák roč. 2000, žák 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
33. v celkovém hodnocení ČP starších žáků a 28. místo ve výkonnostním žebříčku
18. místo ve štafetě na MČR, 20.místo v individuálním startu na prvním závodě ČP

Evelínka Daverná
Starší žákyně roč. 1999 žákyně 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
28. místo ve výkonnostním žebříčku a 30.místo v celkovém hodnocení ČP
25.místo v individuálním závodě na MČR a 20.místo na závodě ČP – skikros

Mirka Chvalová
Starší žákyně roč. 1999 žákyně 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
29. místo ve výkonnostním žebříčku
27.místo v individuálním závodě na MČR a 22.místo na závodě ČP - skikros

David Řehoř
Starší žák roč. 1999, žák 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
Účastník MČR v běhu na lyžích i závodů ČP

Matěj Vachuta
Starší žák roč. 2000, žák 6. třídy ZŠ TGM Vimperk
26. v celkovém hodnocení ČP starších žáků a 23. místo ve výkonnostním
žebříčku
18. místo ve štafetě na MČR, 17.místo v individuálním závodě ČP a 19.místo
na ČP ve skikrosu

Jiří Kobr
Starší žák roč. 2000, žák 6.třídy ZŠ TGM
Účastník závodů ČP
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Sezóna 2012 -13 – SK Snowriders
Sezóna 2012-2013 našeho klubu se vydařila. SK Snowriders Vimperk, jako jediný klub
v jihočeském kraji a co do počtu 3. v republice připravil pro své závodníky, členy, ale také
pro neregistrované a ostatní sportující veřejnost nabídku mnoha aktivit. Členové sportovního
střediska mládeže a sportovního gymnázia se zaměřením na snowboarding pod patronátem
SK Snowriders se zúčastnili 10 tréninkových soustředění a devíti závodů. Tréninková
příprava probíhala na suchu ve Vimperku i na sněhu na Zadově nebo Kubově Huti – trénovalo
se 2x týdně /členové SG měli tréninky 4x/ a tréninky byly doplněny soustředěními : 3 letní –
Schnalstal - ledovec, Křišťanovický rybník a Adršpach– kola, atletika, plavání, obratnost,
hry, 3 podzimní na ledovcích v Alpách/Hintertux/ a 6 zimních – Zadov, 2x Kubova Huť,
Hochficht, Dolní Morava a Dachstein, zaměřených na trénink jednotlivých snowboardových
disciplin, především snowboardcrossu. Úzce spolupracujeme s úsekem snowboardingu při
Svazu lyžařů. Naši snowboarďáci reprezentovali nejenom jižní Čechy, ale také
republiku. Nejdůležitějšími akcemi této sezóny byly evropská zimní olympiáda mládeže
EYOWF v rumunském Brašově, kde naši republiku reprezentovali 4 závodníci - Radek Vintr
/ místo/ , Michal Hanko/ /, Vendula Hopjáková /8./ a Petra Hlávková/18./. Především
v disciplině snowboardcross předvedli solidní výsledky a byli v Rumunsku nejúspěšnější částí
české výpravy. MSJ v tureckém Ezrumu se zúčastnili Daniel Sýkora, Michal Hanko a
Vendula Hopjáková. Na závodech evropského poháru se prezentovali se střídavými úspěchy
freestylisté Diana Augustinová a Dominik Veselka. Na MR ve snowboardcrossu velmi
pěkného výsledku dosáhli Dan Sýkora – 1. místo v juniorské ktg. a Michal Hanko 2. místem
mezi seniory a Aneta Zemanová 3...Na otevřených krajských přeborech se velmi dobře
prezentovali také ti „služebně“ mladší, kteří vždy stáli na stupních vítězů. Pochvalu však
zaslouží i ti, kteří na medaile nedosáhli, ale pravidelně trénovali a jezdili na závody a
soustředění. Věřím, že se jejich úsilí časem zúročí.
Opět pokračujeme s prací se snowboardovou přípravkou ( Malí hadi- děti od 1. do 5.
třídy), kde děcka absolvovala 1x až 2x týdně tréninky na suchu i na sněhu. Někteří však
jezdili na Zadov i mimo oficiální tréninky. Zúčastnili se jednoho soustředění na Kubově Huti
a byly pro ně připraveny závody na sněhu. Během jediné sezóny zvládli základy ježdění a
pokud u snowboardu vydrží, budou určitě příslibem do budoucna.
Ve spolupráci s LA Zadov jsme se podíleli na provozu snowparku. Bylo uskutečněno
několik brigád, jak v zimě - příprava závodů, budování nájezdů, překážek,
snowboardcrossové tratě, tak letních – výroba a oprava beden a překážek pro freestyle.
V současné době se připravuje jeho další rozšíření a zkvalitnění. Zvlášť bych se chtěl zmínit o
vstřícnosti LA a Obce Kubova Huť při stavbě snowboardcrossové trati, přípravy závodu ve
snowboardcrossu a vytváření dobrých tréninkových podmínek pro děti, jako je stále se
rozšiřující snowpark a vstřícné ceny permanentek. Zázemí pro své tréninky tady má
především skupina SG, ale i ostatní členové rádi využívají toto středisko v rámci tréninků a
soustředění.
Výraznou měrou jsme se podíleli na organizaci a zabezpečení republikového finále AŠSK ve
snbslalomu školní mládeže a dalších 4 závodů.
Již delší dobu existuje úzká spolupráce mezi klubem SK Snowriders a Základní školou TGM
ve Vimperku, která dětem umožňuje systematickou a dlouhodobou tréninkovou přípravu. I
když jsou tréninkové aktivity na bedrech klubu, je podpora ze strany vedení školy důležitá.
Velmi dobře pokračuje také spolupráce se SOŠE a Gymnáziem ve Vimperku, kde doplňuje
nosné sporty běžeckého lyžování a horských kol.
Rozvíjí se užší spolupráce s úsekem snowboardingu Svazu lyžařů ČR, zvláště se
snowboardcrossovou reprezentací.
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Zvláštní a neméně důležitou kapitolou je manažerská práce. Touto cestou musím poděkovat
všem donátorům a příznivcům našeho sportu, bez jejichž podpory by nebylo možné se dále
rozvíjet.
Závěrem to nejdůležitější. Snowboardové aktivity, které se stále více dostávají do
povědomí veřejnosti jsou především dílem obětavé práce všech činovníků našeho klubu,
rodičů a trenérů, kterým za jejich práci patří velké poděkování.

Josef Bejček, předseda klubu

V.Uskutečněné projekty
Projekt EU Peníze školám
Naše škola, stejně jako většina škol v ČR, se zapojila v minulém roce do projektu EU
peníze školám s názvem Škola hrou. Tento projekt je financován 85% z peněz EU a 15% ze
státního rozpočtu. Jednotlivé školy dostaly finanční částku stanovenou podle počtu žáků. Naše
škola tak získala 1 946 461 Kč. Tento projekt je dvouletý, což znamená, že do září 2013
musíme mít vyčerpané všechny finanční prostředky získané tímto projektem pro školu.
Finanční prostředky z projektu čerpáme v těchto oblastech:
1. Individualizace výuky
Z projektu hradíme celkem 14 hodin týdně na tyto předměty:
•

Rozvoj čtenářské gramotnosti – dělení 1 hodiny českého jazyka ve třídách 1. stupně
(tj. 6 hodin týdně)
• Individualizace výuky matematiky – dělení 1 hodiny týdně ve třídách 2. stupně (tj. 4
hodiny týdně)
• Individualizace počítačové gramotnosti – dělení 1 hodiny na ICT v 5. a 6. třídách (tj. 4
hodiny týdně)
2. Tvorba a používání nových metodických materiálů DUM (demonstrační učební materiály)
Všichni pedagogičtí pracovníci vytvářejí nové DUM v jednotlivých předmětech . Jedná se o
vytváření 6 šablon, přičemž každá šablona zahrnuje 72 nebo 60 kusů učebních materiálů
3. Nákup učebních pomůcek, učebnic, knih do školní knihovny
4. Nákup interaktivní tabule, vybavení počítačové učebny
5. Školení ICT, školení cizích jazyků
Monitorovací zprávy, které se vypracovávají každého půl roku, byly vždy bez problémů schváleny,
všechny demonstrační učební materiály, které vyučující vypracovali pro jednotlivé předměty, byly
také bez problémů schváleny. Do června 2013 jsme odučili téměř všechny hodiny na
individualizaci výuky, zbývají nám odučit některé hodiny informatiky a matematiky, které budou
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odučeny v průběhu září 2013, kdy končí čerpání tohoto projektu. Poslední monitorovací zpráva
musí být vypracována do konce října 2013.
Mgr. Dana Toušlová

Projekt Zvládnu to
Zvládnu to – je název projektu pro žáky devátých tříd. Původně se na něm žáci připravovali
na přijímací zkoušky, dnes však slouží spíše k utřídění a shrnutí učiva, protože většina
středních škol přijímá žáky bez zkoušek.
Letos strávili žáci třídy 9. B a 2 zástupci z 9. A svůj výjezdní projekt na Nových Hutích v
hotelu Kodrea od 3. do 45. dubna 2013 . Náplň dne byla jasná. Žáci byli rozděleni do skupin a
střídali se v opakování ČJ a M. První den odpoledne se navíc všichni sešli při shrnutí učiva ze
zeměpisu, dějepisu a přírodopisu.
Oba večerní programy patřily hrám, soutěžím, scénkám a tanci. Všechny také bavila hra s
názvem „Městečko Palermo“
Z ankety, která byla žákům zadána poslední den projektu, vyplývá, že všichni účastníci byli s
akcí Zvládnu to spokojeni. Všichni také doporučují účast na výjezdu i příštím devátým
ročníkům. Většině žáků vyhovoval zvolený způsob výuky i denní režim dne, velká část byla
také spokojena s ubytováním a stravou. Někteří žáci byli nespokojeni s délkou pobytu. Prý
byly tři dny málo.
.

Mgr. Dana Toušlová

.

Strom absolventů
Třetím rokem pokračovala tradice sázení stromů absolventy ZŠ ve Vimperku.
Žáci devátých ročníků Základní školy T.G. Masaryka sázeli v pátek 21.6.2013 další dva duby
do dubové aleje podél řeky Volyňky. Celá akce proběhla v duchu malé slavnosti. Po úvodním
slovu místostarostky Jaroslavy Martanové a ředitelky školy Dagmar Rückerové dostali slovo i
žáci devátých tříd. Zarecitovali básně a přečetli citáty na téma strom a příroda. Hlavním
aktem celé slavnosti ale bylo samotné sázení stromů. Žáci museli vykopat jámu, udusávat
hlínu a zalévat, zatlouct do země podpůrné kůly a připevnit pamětní cedulku. Toto vše žáci
činili pod dohledem odborníků a pracovníků z odboru životního prostředí, ale i tak si se vším
hravě poradili.
Mgr.Helena Jíňová

Škola nanečisto
Ve školním roce 2012/2013 proběhl již desátý ročník projektu ŠKOLA NANEČISTO. Projekt
je určený pro budoucí žáky prvních tříd, jejich rodiče a paní učitelky z mateřských škol.
Cílem je vzájemné setkávání a poznávání v prostorách základní školy. V letošním roce jsme
uskutečnili pět setkání:
prosinec 2012 – Pojďte se podívat, co už umíme
leden 2013 – Zpíváme si, kreslíme a cvičíme
Zápis do školy se blíží
únor 2013 – Zápis do školy
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duben 2013 – Návštěva dětí ve školní jídelně, na školním pozemku a prohlídka hlavní budovy
ZŠ
květen – Vítání budoucích prvňáků - pasování na žáky ZŠ TGM
Do projektu se zapojily děti z MŠ 1. máje, MŠ Klostermannova ul. a MŠ Mírová. Paní
učitelky z mateřských škol a rodiče sledovali, jak se děti chovají a pracují v jiném prostředí a
kolektivu.
Na závěr projektu jsme pro všechny děti připravili na památku společnou fotografii.
Pro děti, které budou od září navštěvovat naši školu, bylo připraveno slavnostní pasování,
které proběhlo 22. května 2013 v MěKS ve Vimperku.
Mgr. Dagmar Daňková

Nebojte se střední školy
V úterý a ve středu 28. a 29. května navštívili žáci 8. tříd Střední školu a jazykovou
školu ve Volyni. Cílem této akce bylo seznámit žáky s výukou na střední škole. Všichni žáci
absolvovali výuku matematiky, fyziky, informatiky, ekologie, psychologie a cizích jazyků.
Poprvé se seznámili s francouzským a ruským jazykem. Měli také možnost konverzace v
anglickém jazyce s učitelem, který pochází z Irska. Všichni velice ocenili jeho perfektní
projev a výslovnost.
Kromě výuky pro nás byl připraven i doprovodný program – navštívili jsme muzeum,
zahráli si turnaj ve florbale a na domově mládeže vyzkoušeli posilovnu. Kdo měl zájem, mohl
si ještě zahrát stolní tenis, kulečník a pro dívky byla možnost navštívit keramickou dílnu.
Než jsme se pořádně rozkoukali, dva dny byly pryč, a zase jsme seděli ve vlaku.
Myslím si, že se akce povedla a rádi budeme vzpomínat.
Mgr. Martin Procházka

Naše město“
Součástí výuky Výchovy k občanství v 6. třídách je projekt „Naše město.“ Ve dnech
12. 6. a 20 .6 2013 navštívily třídy 6.A a 6.B Městský úřad ve Vimperku. Průvodkyní byla
vedoucí odboru vnitřních věcí Veronika Čermáková. Žáci se seznámili s organizací úřadu,
nahlédli do knihy vítání občánků, prošli si jednotlivé odbory úřadu. Další zastávkou bylo
informační středisko na náměstí a minimuzeum Zlaté stezky. Po té následovala tématická
vycházka po vimperských památkách – náměstí, Křížová cesta, zámek, arboretum, kostel sv.
Bartoloměje, Kaple čtrnácti pomocníků.
Vladislava Lehečková

Projekt 1. a 9. třídy
Projekt začal již na konci školního roku 2011/2012, kdy se žáci osmých tříd stali patrony
budoucích žáků prvních tříd při slavnostním pasování v MěKS ve Vimperku.
Ve šk. roce 2012/2013 se žáci 1. a 9. tříd několikrát společně setkali. Ve středu 19. prosince 2012
poprvé navštívili žáci 9. tříd své nejmladší spolužáky v prvních třídách a strávili společně celé
dopoledne.
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1. a 2. hodinu se věnovali celostátnímu projektu „Čteme dětem dvacet minut denně“. V hodinách
českého jazyka si deváťáci pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Rückerové a Mgr. Dany
Toušlové připravili pohádku O koblížkovi. Pohádku patron z deváté třídy přečetl svému
prvňáčkovi, a pak si spolu povídali o přečtené pohádce, malí školáci odpovídali na otázky, kreslili
obrázek a také svému velkému kamarádovi sami něco přečetli. Ve druhé hodině malí s velkými
tuto pohádku společně zdramatizovali buď ve skupinách – 1.A a IX. A nebo kolektivně 1. B a
IX. B.
3. a 4. hodinu následovalo vánoční povídání a tvoření, které společně s žáky devátých tříd
připravili třídní učitelé – Mgr. Helena Jíňová (IX. A) a Mgr. Karel Střeleček (IX. B).
Druhé společné setkání proběhlo před Velikonocemi ve středu 27. března 2013. Tentokrát přišli
prvňáci do budovy 1. máje. Každá devátá třída měla pro „svou“ první připravené Velikonoce. Děti
z 1. A si hrály a plnily zaječí úkoly, děti z 1. B pletly pomlázku, plnily velikonoční úkoly a na
závěr hledaly děti z obou tříd sladký velikonoční poklad.
Několik dalších setkání jsme věnovali nácviku na závěrečnou školní slavnost. Na skladbu Ňam,
ňam Bobík jsme připravili společné vystoupení.
Mgr. Dagmar Daňková, Mgr. Iva Karasová

Další uskutečněné projekty
Naše město
Vlastní časopis –9. třídy
Velikonoce 1/9
Čteme dětem 1/9
Den Země
Den dětí
Karneval na ledě
Mikulášská nadílka
Tonda obal
Den s vojáky
Strom absolventů

65

VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
1) Hodnocení protidrogové prevence na ZŠ TGM
Vimperk, 1.máje 268 za školní rok 2012 - 2013
Ve školním roce 2012/2013 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 především na kyberšikanu, techniky odmítání
nabídky nikotinu, alkoholu, drog, šikanu a sexuální výchovu. Na I. stupni byly realizovány
programy Policie ČR „Vím co smím“ a „Bezpečnost silničního provozu“ pro 1. třídy,
„Ajaxův zápisník“ ve 2. třídách, „Znám své jízdní kolo“ ve 3. třídách, „Znám své jízdní kolo“
ve 3. a 4.třídách, „Identifikace pachatele ve 3. třídách, „Legrace nebo vážná věc“ ve 4. a 5.
třídách. Na II. stupni proběhly tyto programy „Kyberšikana“ v 6. a 7. ročnících, „Neznalost
neomlouvá a právní zodpovědnost.“ pro 8. a 9. ročníky.Ve všech třídách byla pozornost
věnována zdravému životnímu stylu a žebříčku hodnot.
V rámci sociálního klimatu na naší škole přetrvával během celého školního roku
primární problém v záškoláctví. Situace v drogové oblasti byla bezproblémová. Pedagogové
vyučující výchovu k občanství se pravidelně těmto tématům věnovali v rámci vyučovacích
hodin. Rovněž metodik prevence provedl besedy na témata šikana a kyberšikana, alkohol,
kouření, morální hodnoty, vztahy ve třídě, doping, gamblerství, vliv medií. Zaměření
prevence po celý školní rok bylo na téma kyberšikany a bezpečného internetu. Na třídních
schůzkách v měsíci dubnu se uskutečnilo setkání s Bc . Trojanskou pracovnicí Charity, která
rodiče seznámila s šikanou a kyberšikanou.
V 6. ročnících byl uskutečněn Adaptační kurz ve Volyni.
Nabídka volnočasových aktivit byla pestrá, ale stále zůstává část žáků, kteří o
nabízené aktivity nestojí a rodiče o jejich zapojení nejeví zájem. Tato skupina žáků je nejvíce
ohrožená v oblasti návykových látek, kouření , alkoholu, šikany a sexuální aktivity.
V průběhu školního roku se na metodika prevence neobrátil žádný z rodičů.
Schránka důvěry byla kontrolována pravidelně 1x týdně, po celou dobu nebyla
vhozena žádná zpráva.
.t
V oblasti vztahu metodika prevence k pedagogickému sboru lze konstatovat kladný
přístup většiny učitelů.
Informovanost sboru proběhla celkem třikrát na pedagogické radě. Učitelům byly
poskytovány potřebné informace i postupy řešení se žáky, vyvěšena byla informační nástěnka
ve sborovně s aktuálními informacemi, materiály pedagogické poradny, články z časopisu
prevence. Aktuálně byl vystaven ve vestibulu panel s tématy protidrogové prevence a nabídky
volnočasových aktivit – činnost a úspěchy sportovních tříd, využití volného času a zásad
zdravého životního stylu.
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 100 žáků obou
vimperských škol. Bohužel se daří obtížně do těchto akcí zapojit dojíždějící žáky. Rovněž
jarní přípravy na sportovní soutěže mimo výuku lze zařadit do nabídky využití volného času.
Patří sem např. atletika, florbal, vybíjená, basketbal.
Škola má vybudovanou videotéku se zhruba 30 hodinami programu, knihovničku, ze
které čerpají učitelé, ale i velmi často žáci.
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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

2. Hodnocení činnosti výchovných poradců
Hodnocení činnosti výchovného poradce za šk. rok 2012/2013
pro 5. – 9. ročník
I. Činnost zaměřená na volbu povolání
1. Ve výuce
Oblast Výchova k volbě povolání byla zařazena do vzdělávacích programů takto:
8. třídy – Svět práce (ŠVP)
9. třídy – Svět práce (ŠVP)
2. Exkurze žáků 8. a 9. tříd
18. 9. – Nebojte se SŠ Volyně – IX. A, IX. B
21. 9. – Gymnázium Vimperk – výběr IX. A, IX. B
23. 10. – SŠ Nerudova Vimperk – Den řemesel - IX. A, IX. B
23. 10. – SOU Blatná – výběr – 6 žáků IX. A
21. 11. – Vzdělání a řemeslo České Budějovice – VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B
17. 4. – IPS ÚP Prachatice – VIII. A, VIII. B
25. 4. – Rohde a Schwarz – VIII. B
2. 5. – Rohde a Schwarz – VIII. A
28., 29. 5. – Nebojte se SŠ Volyně – VIII. A, VIII. B
3. Besedy žáků 9. tříd
30. 10. – VOŠ a SPŠ Volyně
30. 10. – VOŠ a SPŠ Strakonice
6. 11. – Gymnázium a SOŠe Vimperk
13. 11. – SOŠ a SOU Sušice
20. 11. – VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. Budějovice
27. 11. – SŠ Nerudova Vimperk
27. 11. – SPŠ a VOŠ Strakonice
7. 3. – PhDr. A. Wagnerová – VIII. A
21. 3. – PhDr. A. Wagnerová – VIII. B
4. Zjištění předpokladů pro studium
v září 2012 byli žáci 9. tříd seznámeni s vyhodnocením testů SCIO Modul A, které proběhlo
v květnu 2012
22. 5. 2013 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
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14. 11. 2012 se konala schůzka rodičů vycházejících žáků, na které byli rodiče seznámeni se
školským zákonem, zápisovým lístkem, možností podat si 2 přihlášky na střední školy,
vyplněním přihlášek, byli informováni o termínech přijímacích zkoušek, počtem kol
přijímacího řízení apod.
14. 11. 2012 se konala třídní schůzka pro rodiče žáků 5. tříd – přítomni byli zástupci Ski
klubu Šumava, SK Snowriders, HC Vimperk, školní psycholožka PhDr. Alena Wagnerová,
ředitelka školy Dagmar Rückerová a třídní učitelky 5. tříd. Rodiče byli seznámeni s možností
studia ve sportovních třídách s rozšířenou výukou TV na ZŠ
6. Rozmístění žáků
Ve šk. roce 2012/13 splnilo povinných 9 let šk. docházky celkem 35 žáků(15 chlapců a 20
dívek). V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 91,4% žáků, 3 žáci byli přijati v 2. kole.
Maturitní obory bude studovat 85,3% žáků vycházejících z 9. tříd. Z nich 13 žáků bude
studovat na gymnáziích ve Vimperku a v Č. Budějovicích, 3 žáci obchodní akademii, 3 žáci
SPŠ ve Volyni, 2 žákyně zdravotnickou školu v Č. Budějovicích, dále pak po jednom žákovi
budou navštěvovat lesnickou školu v Písku, zemědělskou školu v Táboře, SŠ cestovního
ruchu v Č. Budějovicích, SŠ E. Destinové v Č. Budějovicích, SŠ v Českých Velenicích, SOŠ
v Hluboké nad Vltavou, SŠ Trivis v Praze a SPŠ automobilní v Č. Budějovicích. Na učební
obory odchází celkem 6 žáků. 4 žáci na SŠ Nerudova Vimperk a 2 žáci na SŠ a JŠ Volyně.

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 2012/13 bylo evidováno v pátých až devátých třídách celkem 52 žáků s SPU
na celé škole byli integrováni 3 žáci
do reedukace byli zařazeni žáci dle doporučení PPP

III. Spolupráce s PPP Prachatice a Školským poradenským pracovištěm na
škole
během školního roku byly vyřízeny všechny žádosti o vyšetření žáků 5. až 9. Tříd
bylo využíváno i služeb školní psycholožky PhDr. Aleny Wagnerové

IV. Další aktivity
14. 11. 2012 se konala schůzka výchovných poradců v Prachaticích – naší školu zastupovala
výchovná poradkyně pro I. stupeň Mgr. Iva Karasová – hlavním bodem programu bylo řešení
problému ohledně přihlášek na střední školy, vyplňování a odevzdávání zápisových lístků,
evidence zápisových lístků a potvrzení o přijetí rodiči
Mgr. Martin Procházka
vých. poradce pro 5. – 9. tř.
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Výchovné poradenství na prvním stupni (1. – 4. ročníky)
Péče o žáky s vývojovými poruchami učení je jednou z hlavních činností výchovného
poradce. Dále byla zajišťována spolupráce a konzultace s jednotlivými učiteli, monitorování
žáků s problémy v učení či v chování, konzultace s psycholožkou, spolupráce s rodiči, účast
na jednání s rodiči problémových žáků.
Všichni pedagogičtí pracovníci měli k dispozici přehled žáků s vývojovými poruchami
učení. Přehled byl průběžně aktualizován.
I v letošním roce probíhala reedukace . Vybraní žáci docházeli odpoledne na konzultační
hodiny k paní učitelce Janě Frčkové nebo k paní psycholožce, kde reedukace probíhala dle
plánů osobnostního rozvoje, které vypracovala na každé dítě školní psycholožka.
Ve školním roce 2012/2013 měli žáci a jejich rodiče možnost využívat služeb školní
psycholožky PhDr. Aleny Wagnerové. Obraceli se na ni s problémy v učení, v chování nebo
ve vztazích . Konzultace na 1. stupni probíhaly tradičně ve čtvrtek.
Během celého školního roku jsme také spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Prachaticích (šetření integrací, šetření některých klientů, vzdělávání výchovných
poradců), s Pedagogickou poradnou v Plzni a v Českých Budějovicích (integrovaný autistický
žák), se Střediskem ve Strakonicích a Centrem pro rodinu ve Vimperku ( žáci z
nevýhodněného prostředí).
Výchovná poradkyně se účastnila únorového zápisu do prvních tříd, schůzek vých.
poradců svolaných PPP v Prachaticích a výchovných komisí svolaných paní ředitelkou.
Iva Karasová vých. poradkyně 1. - 4. tříd
.

3.ICT
Zpráva ICT koordinátora
V letošním roce nedošlo k žádné zásadní změně na poli ICT. Prováděla se běžná údržba a
opravy jak zařízení, tak programů, vše v menším rozsahu.
Škola je vybavena 24 počítači pro žáky a čtyřmi počítači pro učitele (1 v počítačové učebně)
Došlo k oživení dalších funkci kopírky Minolta ve sborovně, nyní je využívána též jako
barevná tiskárna s oboustranným tiskem z účtů učitelů. Dále je ji možno použít též jako
skener do e-mailů uživatelů. Toto vedlo ke zvýšení komfortu tisku, hlavně vysvědčení,
velkých formátů A3 a tisk na nestandartní gramáže papíru.
Učebna v 1. patře je připravena pro instalaci dalších deseti počítačů pro žáky, v plánu je též
umístění dalšího počítače pro učitele ve sborovně.
J. Toušl
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4. Enviromentální výchova
Ekologická výchova na l. stupni
Předměty
Prvouka, Člověk a jeho svět, Přírodověda a Vlastivěda.
Spolupráce s NP Šumava
I letošní školní rok jsme využívali nabídky výukových programů Střediska
environmentální výchovy NP a CHKO Šumava. Každá třída si mohla z aktuální nabídky
vybrat program odpovídající Rámcově vzdělávacímu plánu ZŠ, osnovám i věku dětí. Hravou
formou si žáci osvojovali nové poznatky a vědomosti o přírodě, procvičovali své znalosti. Při
výuce, ať už v učebnách SEV nebo pod širým nebem, pracovníci NP používali řadu
zajímavých pomůcek, omalovánek, pracovních listů či sešitů. Děti si vyzkoušely výrobu
papíru, tvořily z vlny, vnímaly přírodu všemi smysly, seznámily se se šumavskými skřítky
např. Rašeliníčkem, seznámily se s pozoruhodným světem živočichů, poznaly zákonitosti
lesního království a užily si spoustu her.
V rámci exkurzí nejedna třída navštívila IS i v jiných částech Šumavy. Zážitky a poznatky
si žáci přivezli např. z Kašperských Hor, Horské Kvildy nebo ze Stožce. Všude se nám s
velkou ochotou věnovali všichni pracovníci NP Šumava.
Třídění odpadů
Na budově v parku probíhá třídění odpadů. Kontejnery na papír a na plasty jsou umístěny ve
všech poschodích. Kontejner na nápojové kartony je umístěn v přízemí.
Květinová výzdoba školních chodeb a tříd
Natur Vision -návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech
Den Země
Ekologicky motivovaný svátek upozorňuje lidi na dopady ničení životního prostředí a na
možné cesty řešení. Mezinárodní den Země jsme si připomenuli 2. května 2013.
Celodenní školní projekt na téma : „Ochrana vod a třídění odpadu“.
1.
ročníky - Rákosníček žije jen v čistých vodách.Vodník. Motivační pohádkové CD. Hry
a soutěže. Vycházka.
2.
ročníky - Byl jednou jeden člověk.Sběrný dvůr. Sběrné suroviny. Motivační CD o
zániku Země, kdyby člověk nežil ekologicky. Stopovačka.
3.
ročníky – Voda živá a dobrá.Vodárna Brloh. Motivační CD Vodstvo.Pěší tůra za
dobrou vodou.
4.
ročníky - Voda čistá – příroda zdravá. Čistička odpadních vod. Ekosklárna. Motivační
CD Vodstvo. Chůze za cennými informacemi. Možné cesty řešení.
5.
ročníky – Kam s tím odpadem? Ekologická skládka Pravětín. Ekologické myšlení:
„Nebuďme líní a třiďme odpad.“ V zdravém těle – zdravý duch = motto pro pochod na
skládku.
Žáci se svými pedagogy navštíví jednotlivá místa a zařízení.
Ze získaných informací o životním prostředí a jeho ochraně žáci vytvoří prezentace, které
budou vystaveny na chodbách školy .
Přírodovědná soutěž NP Šumava
Přírodovědná soutěž NP Šumava se jmenuje Národní park Šumava ve školních lavicích a
je určena pro ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií z regionu. Soutěž organizují
střediska enviromentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava. Žáci z 1. stupně ZŠ TGM se
jí letos zúčastnili již podruhé.
Kolo první se konalo ve školách, žáci 2. - 5. tříd vyplnili připravené soutěžní pracovní
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listy, naše paní učitelky je podle daných pravidel opravily a obodovaly a předaly pracovníkům
SEV. Z prvního kola postoupili ti žáci, kteří se umístili na prvních třech místech a dosáhli
minimálně 60% z celkového množství bodů:
Kučerová Bára, Simetová Tamara, Dolejší Lucie, Dvořák Vítek, Podskalský Petr, Pavlásková
Anežka, Billová Klára, Hrůša Petr, Kodýdková Zuzana, Tonkovič Matěj, Bauerová Adriana,
Dolejší Kristýna, Kovalčíková Andrea.
Druhé kolo proběhlo v areálu Vodník ve Vimperku, kde na deseti stanovištích děti
prokazovaly své znalosti týkající se přírody a území Národního parku a Chráněné krajinné
oblasti Šumava. V každé kategorii byli dle počtu bodů vyhodnoceni tři nejlepší účastníci.
Mezi ně se probojovaly tři žáci naší ZŠ:
1.
místo Kučerová Bára (I. kategorie)
2.
místo Simetová Tamara ( I. kategorie)
2. místo Podskalský Petr ( II. kategorie)
Vítězové se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže 15. 6. 2013 v IS a SEV Kašperské Hory
a také exkurze do NP Bavorský les do Muzea historie lesa St. Oswald s pěším výletem na
Luzný.
Mgr. Iva Karasová

Ekologická výchova.

25. 6. 2013

Naše škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.
(metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).
V tomto školním roce pokračují žáci v aktivitách z minulých let. Žáci i zaměstnanci
školy se podílí na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír.
Již tradicí je návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech Natur Vision..

Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země.
Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a
CHKO Šumava. Z široké nabídky jsme si vybrali tyto:
Učíme se v lese
Boubínský prales s navigací GPS
Boubínské jezírko-člověk,příroda
Boubín - rozhledna
Koruny stromů – NP Bavorsko
Tam v korunách
Výprava do areálu Stožec
Staročeské hry
Jak se žije v lese
Půda žije
Beo – globální problémy
Ze života zvířat
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NP a CHKO Šumava

20.9. celá škola navštívila mezinárodní filmový festival Natur Vision, kde viděla vydařené
……..filmy z přírody – Koně, Pampeliška: Slunéčka sedmitečná – Velká hostina
.
Pravidelně se žáci v rámci pracovního vyučování podílejí na hrabání listí kolem školy,
…….které proběhlo v měsíci listopadu.
10. a 11.1. se třída 9. A zúčastnila naučného programu v IS Stožec, kde absolvovala dva
…….programy - Ze života zvířat a BEO – hra zaměřena na celosvětové ekologické
…….problémy.
. Programy byly velmi zajímavé a děti se dozvěděly plno poznatků o lokalitě okolo
…….Stožce

V měsíci březnu opět žáci hrabali listí kolem školy.

Den Země
Den Země proběhl 2. května. Akce je zaměřena na pomoc přírodě Celá škola se dvě hodiny
podílela na ošetření stávající zeleně, ošetření okrasných dřevin v jejím areálu a úklidu prostor
v okolí školy.
Dalším bodem v programu bylo prohloubení znalostí žáků o přírodě. Většinu
dopoledne jsme se různými způsoby zdokonalovali v přírodovědných znalostech a
dovednostech. Žáci šestých a sedmých tříd byli nejdříve informováni o tom, co to Den Země
je a proč je uveden v kalendáři. Třída 6. B se poté vypravila do zkoumání mikrosvěta, a to do
prozkoumání rostlinných buněk. Žáci si sami sestavili preparát a pak ho pozorovali pod
mikroskopem. Sedmé a osmé třídy besedovaly s pracovníky městských lesů o stromech a
musely zvládnout i poznávačku stromů, jejich plodů i semenáčků a tím si prohloubily znalosti
o stromech. Nejprve si každý žák vybral svůj oblíbený strom a naučil se ho dobře poznávat.
Pak si nastudovali informace o významu stromů v krajině . Potom si žáci sami vypracovali
buď keltský strom nebo svůj vlastní strom podle svých představ. 8.A se vypravila na
zajímavou exkurzi do Rohde Schwarz a 8. B se vydala po památkách města Vimperk.
Deváté třídy získávaly v počítačových učebnách informace o Šumavě a pak vypracovaly
na balicí papír projekt k jednotlivým tématům. Zde se žáci dozvěděli o ochraně rostlin,
živočichů, vodě a ovzduší, vegetaci, biotopech, ekosystémech a přírodních památkách
Šumavy.
Nejlepší práce z celé akce a fotografie byly vystaveny na chodbách školy.
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2. a 3. 5. se třída 6. A vydala do informačního střediska do Stožce na dvoudenní pobyt.. Zde
………..jí čekaly dva zajímavé programy a to Staročeské hry a Jak se žije v lese. Bylo to pro
………..ně něco nového, a tak přijeli plni dobrých zážitků.

27. 5 se vypravila třída 8. A na Boubínské jezírko a do IS Idina Pila
30.5. 9.A vylezla na boubínskou rozhlednu a pak pokračovala k jezírku
3.6. 8.B navštívila NP a CHKO Šumava Vimperk, kde se dozvěděli mnoho informací o
…………národním parku.
7.6. se 6.B. „učila v lese“. Při tomto programu poznávali stromy a rostliny formou různých
…….her a skládaček v Pravětínském údolí.
11.6. vyrazila třída 7.A s GPS na vrchol Boubína a na Boubínské jezírko
11. 6. absolvovala 9.B program Tam v korunách v Pravětínském údolí
18. 6. vyjela třída 9.B do Stožce do areálu Lesních her
19.6. vyrazila ve velkém horku 7.B na Boubínské jezírko
25. 6. se vydaly třídy 7. A i 7. B do NP Bavorský les. Pro nepříznivé počasí však
……neabsolvovaly celý program, ale pouze navštívily informační středisko.

Mgr. Bohumila Sellnerová

5. Školní družina
Závěrečná zpráva o školní družině 2012-2013
V letošním školním roce navštěvovaly školní družinu celkem 104 děti, které byly
rozděleny do 4 skupin. Děti z prvních tříd měla na starosti vychovatelka Alena Iglerová, o děti
z 2. B. střídavě pečovaly vychovatelka Bronislava Desatová a pan učitel Jakš. Za žáky z II. A
zodpovídala Lenka Malíková a nejstarší skupinu dětí vedla vychovatelka Kateřina Vladyková,
která v září 2012 posílila řady našich vychovatelů.
Po celý rok jsme využívali především pozemek a hřiště u hlavní budovy školy, třídy v
přízemí školy v parku, dopravní hřiště a tělocvičnu.Za pěkného podzimního počasí jsme
pobývali při míčových, pohybových a odpočinkových hrách na hřištích a na pozemku školy.
Kluci a holky se těšili ze sběru spadaných kaštanů pro lesní zvířátka, na stavbu ozdobných
výrobků, nebo jen tak pro radost. Letošní dlouhotrvající zimu nám špatné počasí často
nedovolovalo trávit čas venku, a tak si ti, co rádi sportují, mohli zkusit svojí mrštnost na
překážkové dráze, zahrát si vybíjenou, florbal, či novou, velmi oblíbenou hru, nazvanou
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„minutka“. Žáci zaměření spíše ke kutilství mohli každou středu navštěvovat kroužek
dovedných rukou. Děti zpracovávaly dobře dostupný materiál, výrobky byly využity pro
budoucí prvňáčky, rodiče, učitele anebo na výzdobu školy. Rovněž se třináct žáků scházelo
na pěveckém kroužku. Děti se předvedly na různých akcích školy:Rozsvícení vánočního
stromku, Dni učitelů, Dni matek, pasování dětí do prvních tříd, vítání občánků, školní
slavnosti.
Každý měsíc jsme podnikli s dětmi zajímavou akci, např. přestavení a soutěže Divadla
Jana Vitnera, pohádku divadla KOS z Českých Budějovic, shlédnutí výstavy jedlých hub v
Městském kulturním středisku, maškarní ples se soutěžemi, nebo turnaj ve florbalu.
Společnými silami jsme nacvičili pásmo písniček a básniček doplněné o krátké divadelní
představení a vystoupení mažoretek nejen pro maminky na oslavu Dne matek v hotelu Anna.
Poctivá příprava byla korunována zaslouženým potleskem všech diváků. K výročí Dne dětí
jsme připravili koloběžkový dvojboj, sestávající z klasického závodu na čas a více technicky
náročného slalomu.
Další velkou radostí pro děti bylo osm nových koloběžek, dvě jízní kola a čtyři ochranné
helmy, které zapůjčilo vedení města naší škole. Za vhodného počasí jsme tak měli možnost
jezdit na sedmnácti koloběžkách a dvou jízdních kolech na dopravním hřišti. I rodiče měli
příležitost sledovat své ratolesti při zvládání záludných dopravních situací. Při všech
sportovních aktivitách byla zajištěna bezpečnost dětí.
V průběhu druhého pololetí se děti ze školní družiny i ostatní z I. stupně zapojily do akce
„Sbíráme PET víčka pro Martinku“. Dohromady se podařilo nasbírat 140 kg, čímž přispějeme
na léčebnou péči pro nemocnou dívku. V tomto sběru budeme pokračovat i v příštím roce.
Tradičně organizujeme sběr léčivých bylin. Na konci června vybrané byliny odesíláme
do výkupny léčivých bylin ve Vodňanech. Děti sbírají byliny doma i ve školní družině.
Nejčastěji květ sedmikrásky, podběl, kontryhel, jetel červený, list pampelišky, sušenou
pomerančovou a citronovou kůru. Usušené zvážené byliny mohly děti odevzdávat ve školní
družině do konce června. Sběr pokračuje i o letních prázdninových měsících, dobře usušené
prázdninové rostliny budou vybrány v září.
I letos jsme z části rodičovských poplatků zakoupili do všech oddělení nové stolní hry,
pomůcky pro tělovýchovu a výtvarnou činnost.
Rodiče průběžně informujeme o životě školní družiny a chování jejich potomků.
Za ŠD Lenka Malíková

Talent okresu Prachatice
Dne 20. listopadu 2012 proběhlo v Národním domě v Prachaticích vyhlášení Talentu
okresu Prachatice, jež zorganizoval odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ
Prachatice. Do této ankety zasílají své nominace základní školy, střední školy a základní
umělecké školy sídlící v našem okrese. Nominace probíhá ve dvou věkových kategoriích – 12
– 15 let, 16 – 19 let za umístění v 5 hodnocených oblastech, a to umělecká, sportovní,
humanitní, technická a přírodovědná. Všichni nominovaní žáci a studenti byli představeni a
obdrželi pamětní list a dárkové předměty od pořadatele. Ocenění Talent okresu získala zhruba
polovina nominovaných žáků a studentů.
Ze Základní školy T. G. Masaryka byl oceněn Dominik Klement v kategorii sportovní za
2. místo v závodě MČR ve sprintu volnou technikou, 3. místo klasickou technikou, 3. místo
v celkovém hodnocení Českého poháru v běhu na lyžích a za další umístění ve štafetách.
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Dalším oceněným v kategorii sportovní je Ondřej Mánek za 1. místo klasickou
technikou ve finále soutěže Hledáme nové talenty, 2. místo téže soutěže volnou technikou a 1.
místo krajského finále v běhu na lyžích a za další umístění v doplňkových sportech.
V kategorii umělecké získala ocenění Zuzana Kubíčková za 2. místo v okresním kole
soutěže v recitaci a postup do krajského kola, za 2. místo v okresním kole sólového zpěvu
ZUŠ, 2. místo v soutěži MČR v mažoretkovém sportu s náčiním POM a další výsledky.
Nominována za školní rok 2011/12 byla též žákyně třídy 9. A Kateřina Kučerová
v kategorii humanitní.

6. Spolupráce ZŠ TGM Vimperk s partnerskými
organizacemi
Spolupráce se zřizovatelem
Zřizovatelem naší základní školy je Město Vimperk a je zároveň hlavním partnerem školy.
Tři členové pedagogického sboru jsou zároveň členy ZM Vimperk: Mgr Karel Střeleček,
Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová (členka Městské rady Vimperk).
Starosta města Ing. Bohumil Petrášek, místostarosta Ing. Jaroslava Martanová a vedoucí
odboru školství PhDr. Miloš Beneš se pravidelně účastní školních slavností i dalších akcí
pořádaných školou. Odbor školství MěÚ Vimperk letos organizoval také anketu pro žáky a
studenty středních škol Talent okresu Prachatice. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
MěÚ Vimperk v letošním roce uspořádal již. 3. ročník slavnostního ocenění pedagogů ke Dni
učitelů. Akce proběhla 3. dubna 2013 v MěKS a ze ZŠ TGM Vimperk byla oceněna bývalá
učitelka a ředitelka školy paní Marie Hullová.
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Odbor školství se spolupodílí na tvorbě rozpočtu školy, na poradách ředitelů škol
Vimperska informuje o záležitostech projednávaných na krajských poradách. V letošním roce
se tento odbor ujal iniciativy týkající se krajských normativů pro základní školy, financování
účetních a dalších hospodářských či správních zaměstnanců. Základním problémem se jeví
skutečnost, že školy zřizované obcemi hradí např. mzdu účetní ze státního rozpočtu pouze
zčásti (v případě ZŠ TGM Vimperk je 0,2 úvazku hlavní účetní ze SR, 0,3 úvazku mzdové
účetní ze SR), kdežto školy zřizované krajem jsou ze SR pokryty plně. Dalším problémem je
krajský normativ plně organizovaných škol nad 325 žáků, jež mají v ročníku 2 paralelní třídy.
Jejich normativ se od škol s jednou paralelní třídou liší o -3 000 Kč na žáka. Z těchto důvodů
bylo dohodnuto jednání zástupců odboru na KÚ, jehož výsledkem byla pouze dohoda, že
veškeré disproporce může obec III řešit ze své rezervy.

V oblasti kulturní a sportovní činnosti se OŠKaCR podílí na pořádání Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu, Českého poháru ve snowboardingu a dalších akcí. Olympiáda
mládeže pro 1. st. základních škol ve Vimperku se letos neuskutečnila z důvodu nezájmu o
tuto akci ze strany ZŠ Smetanova.
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OŠKaCR je organizátorem mezinárodního filmového festivalu Natur Vision, který v letošním
roce navštívili všichni žáci naší školy. Žáci pod vedením svých pedagogů se zúčastnili také
výtvarné soutěže s přírodní tematikou v rámci tohoto festivalu.
Odbor investic a údržby
Ve školním roce 2012/13 pokračovala výměna oken v budově v parku, zrekonstruován byl
také hromosvod na budově 1. máje. Výběrové řízení na tuto akci provedl odbor investic a
zajišťoval také dozorování této opravy. Zaměstnanci odboru také opravili oplocení školní
zahrady v zimních měsících. Se všemi členy odboru je velmi dobrá spolupráce, spolupodílí se
na plánování akcí a rekonstrukcí, řeší projektovou dokumentaci a stavební povolení. Členkou
školské rady i rady rodičů je paní Marcela Kobrová, předsedou školské rady je Ing. Michal
Janče, vedoucí odboru.
Odbor životního prostředí
Spolupráce s odborem ŽP nadále pokračuje v souvislosti s dopravním hřištěm pro školy a
veřejnost a dále na úseku propagace odpadového hospodářství vůbec. I v letošním školním
roce se zaměstnanci odboru zasloužili o výsadbu stromu absolventů podél řeky Volyňky.
Stromy absolventů vysadili žáci IX. A a IX. B 21. června 2013, vykopali pro strom jámu,
strom umístili a za pomoci odborníků připevnili výztuhu a tabulku s nápisem. Výsadba
stromů byla zpestřena literárními texty o přírodě, akce se zúčastnil také starosta města
Vimperk Ing. Bohumil Petrášek a vedoucí odboru Ing. Josef Kotál.
Městská policie, Policie ČR
Strážníci MP pomáhali zajišťovat v rámci své profese pořádané akce (např. MČR
v mažoretkovém sportu, školní slavnost). V oblasti prevence proběhla léty osvědčená beseda
žáků 1. ročníku se strážníkem MP, která byla zaměřena na bezpečné chování dětí v silničním
provozu. Další aktivity organizované nebyly, neboť vedení školy bylo informováno vrchním
strážníkem o tom, že na mnohé dříve uskutečňované akce nemá MP pravomoci. Novinkou v
Měst. policii je činnost dvou preventistů rizikového chování občanů.
Mnohé z preventivních aktivit zajišťovala Policie ČR. Paní Jiřina Vrtílková zorganizovala
pro žáky 1. stupně besedy preventivního charakteru. Spolupráce s MP se v letošním roce
výrazně zlepšila, velmi dobře pokračuje i spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence i na poli
řešení konfliktních situací.
Škola pokračovala také ve spolupráci s cizineckou policií, jejíž členové uspořádali pro
nejstarší žáky zajímavou besedu.
Novým partnerem školy je též Armáda ČR, konkrétně s útvarem ve Strakonicích.
V červnových dnech uspořádal útvar pro žáky školy Den s vojáky v prostoru areálu Vodník.
Žáci se seznámili s vojenskou technikou, zbraněmi, se zdravovědou a první pomocí, dověděli
se, jak si pomoci v náročných situacích v přírodě, jaký materiál je možno použít ke transportu
raněných, jak si zajistit pitnou vodu nebo rozdělat oheň.
Městské kulturní středisko
MěKS patří mezi tradiční partnery naší školy. Paní Marcela Becková spolupracovala na
organizaci MČR v mažoretkovém sportu a zajišťovala účetní záležitosti akce, MěKS
zapůjčilo potřebný nábytek. Kulturní magazín vydávaný MěKS zveřejňuje informace o akcích
školy i školních zájmových aktivitách, zajišťuje vylepování plakátů na školní akce.
Základní škola se též zapojuje do programu adventních koncertů a akcí v předvánočním
čase. V letošním roce se soubor mažoretek zapojil do oslav 750. výročí první písemné zmínky
o Vimperku.
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Národní park Šumava
NP Šumava připravil pro žáky i pedagogy pestrou nabídku výchovných programů
s ekologickou tematikou. Každá třída se zúčastnila alespoň jednoho výukového programu
v souladu s uzavřenou partnerskou smlouvou v loňském roce. Pro žáky školy byla připravena
pracovníky NP Šumava tříkolová soutěž s přírodní tematikou, 1. kolo proběhlo při vyučování,
žáci s nejlepšími výsledky postoupili do 2. kola, které se konalo ve Stožci, vítězové se
zúčastnili spolu s rodiči akce v Bavorském národním parku.
Velmi často byly využívány k výchovné činnosti i prostory Městského muzea, které
nabízelo několik výstav a prohlídky expozic se šumavskou tematikou. Využívala jich i
jednotlivá oddělení školní družiny.

Městská knihovna
MK pravidelně informuje o výpůjční době, o kulturních akcích, besedách či soutěžích.
Mnohých akcí se zúčastnili i žáci naší školy a v soutěžích byla jejich aktivita oceněna.
Pokračovala pravidelná návštěva dětí školní družiny pod vedením Bronislavy Desatové se
zaměřením získat čtenáře a návštěvníky knihovny.
V zimních měsících letošního roku byla knihovna přestěhována do nových prostor bývalé
lesnické školy. Celé přízemí budovy bylo přebudována pro potřeby knihovny, instalován byl
nový nábytek v oddělení pro dospělé i děti. Při slavnostním otevření knihovny dne14. února
2013 vystoupili s kulturním programem i žáci školy, akce se zúčastnili i žáci a pedagogové
ZŠ TGM.
Zimní stadion
Zimní stadion nabízí využití ledové plochy k bruslení během hodin tělesné výchovy. Zimní
stadion poskytl svůj prostor v době, kdy byl odstraněn led. Celé plochy ve velké míře
využíval soubor mažoretek pro nácvik soutěžního vystoupení na MČR, prostor byl využit i při
akci samotné, tedy pořádání Finále MČR v mažoretkovém sportu s náčiním POM-POM.
Ředitel ZS p. Vokatý má velkou snahu zpřístupnit školám a dalším organizacím prostor mimo
sezónu a spolupráce s ním je na velmi dobré úrovni.
Městské služby Vimperk
Tato organizace patří mezi novější partnery školy a ukazuje se jako velmi výhodná.
Zajišťuje zimní údržbu v okolí školy, kosení trávy ve vegetačním období, drobnější opravy na
školním pozemku, popř. i v budovách. Ve spolupráci s odborem životního prostředí
pořádají MS akce podporující třídění dopadů, besedy, exkurze v rámci projektu Den Země,
mimořádné svozy papíru, zajištění výsadby stromů absolventů.
V péči o vzrostlou zeleň pomáhají i Městské lesy Vimperk.

Spolupráce se školami
Naše škola udržuje blízké kontakty se spádovými školami ve Svaté Maří, Strážném, Horní
Vltavici a Borových Ladách. Vzájemně se informujeme o pořádání sportovních a kulturních
akcích, nabízíme návštěvu školy našim budoucím žákům, spolupracujeme při výběru učebnic
pro výuku. Vyučující spádových škol podávají bližší informace o dětech, které přecházejí do
6. ročníku ZŠ. Ředitelé škol se pravidelně setkávají na poradách ředitelů. Do 6. ročníku naší
základní školy přecházejí žáci ze Strážného, Vltavice a Sv. Maří, žáci z Borových Lad
využívají nabídky ZŠ Smetanova a GaSOŠE. Spolupráce se odehrává i na poli činnosti školní
psycholožky, jež ve škola pracuje v rámci projektu VIP III.
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Také letos pokračovala spolupráce souboru mažoretek a dechového orchestru ZUŠ
Vimperk, oba soubory obohatily program již tradičních akcí ve Vimperku a ve Stachách.
Sdružení rodičů obou škol se podílela na organizaci plesu mažoretek a dechového orchestru
v KD Cihelna.
Dramatickou výchovu na ZUŠ Vimperk vyučuje učitelka 1. st. ZŠ Mgr. Dana Kubíčková a
vedení školy jí umožňuje účast na pořádaných akcích tohoto oboru. Učitel klavíru Mgr. Jan
Tláskal spolupracoval na vzniku hudebního doprovodu soutěžního vystoupení mažoretek a
závěrečného vystoupení žáků 9. tříd.
Velmi dobrá spolupráce probíhá již několik let s mateřskými školami. Jedná se hlavně o
projekt Škola nanečisto, který by bez spolupráce s MŠ 1. máje a MŠ Klostermannova nebyl
možný. Vyučující MŠ se pravidelně zúčastňují všech akcí projektu včetně závěrečného
pasování, zúčastňují se i zápisu žáků do 1. ročníku.
Pokračuje spolupráce se Střední školou Vimperk, která žákům nabízí různé formy
prezentací svých oborů vzdělávání. Spolupráce se projevuje i mezi vedením jednotlivých škol,
studia ředitelů a vzájemné podpory akcí pro veřejnost.
SOŠ ekonomická a Gymnázium patři již k tradičním partnerům naší školy. Spolupráce se
odvíjí od stejného zaměření škol na sportovní činnost, vyučující a vedení školy se pravidelně
setkávají na akcích tohoto charakteru. Obě školy spolupracují se SKI Šumava a
SNOWRIDERS.
SŠ Volyně již několik let spolupracuje se ZŠ TGM. V jejich prostorách probíhá projekt
Nebojte se střední školy pro žáky 9. ročníku, pro žáky 5. ročníku uskutečňujeme projekt
Anglické dvoudenní s vyučující AJ z tamější školy.

7. Kulturní akce pořádané ve školním roce 2012/2013
Divadla
Malé divadlo Č. Budějovice – Vánoční abeceda – 1. AB
Otáčivé divadlo – Č. Krumlov – 2. AB
Dědečkův betlém – divadlo Písek- 3. AB, 4. A
Divadlo Plzeň – Lakomec – 9. AB, 8. A
Trampoty čerta Culínka – MěKS – 1. stupeň
Hrajeme si s pohádkou – MěKS – 1. stupeň
Divadlo Slunečnice – 2. stupeň
Přehlídka divadelních souborů – 1. stupeň

Filmová představení
Natur Vision – 1. – 9. třídy
Síla lidskosti – 8. + 9. třídy
Multikino Plzeň – 6. B, 8. B
Multikino Č. Budějovice – 8. A, 7. AB,
Putování s pravěkými zvířaty – ŠD
Austrálie – 2. stupeň
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Besedy
Městská policie – 1. stupeň, 6. třídy
Policie ČR – 1. – 5. třídy,6. - 9. třídy
Městská knihovna- 1. – 5. třídy, 6. třídy
Beseda o dospívání – 6. třídy
Beseda s cizineckou policí – 8. třídy
Besedy k volbě povolání se zástupci středních škol – 9. třídy
Beseda o H. Vltavici – 6. B
Beseda o tiskárnách – 5. B
Beseda s V. Čáslavskou – 2. stupeň

Exkurze
Vzdělání a řemeslo – 8. + 9. třídy
Úřad práce Prachatice -8. třídy
Boubín – 7. B
Stožec – 3. AB, 4. A
Tábor – 5. B, 6. B
B. Lada, Kvilda – 1. AB, 4. B
Zoo Protivín – 4. B
Klášterec – 2. AB
Tábor, Č. Lhotq – 3. AB, 4. A
Kašperk – 1. AB
Turistický kurz Š. Hoštice – 8. B
Turistický kurz Lipno – 8. A
Kubova Huť 6. A
Stožec 9. A
Soumarský most – 5. AB
Boubínské jezírko -8. A
Zoo Praha – 5. A
Boubín 9. AB
Turistický kurz – 9. A

Výukové programy
Výukové programy Národního parku Šumava – 1. - 9. třídy
Pracovní dílna domu dětí a mládeže – 1. – 5. třídy
Pracovní dílna manželé Chumovi – 1. – 4. třídy

Další akce mimo školu
Zvládnu to – 9. třídy
Jazykové dvoudenní – 8. třídy
Lyžařský kurz – 7. třídy
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Naše město – 6. třídy
Den Země – 1. – 9. třídy
Den s vojáky – 1. – 9. třídy
Projekt 1. a 9. tříd – Vánoce, Velikonoce
Mikulášská nadílka – 1. – 4. třídy
Plavecký výcvik – 3. a 4. třídy, 1. třídy
Den veteránů – 5. třídy,
Výstava drobného zvířectva – 1. – 5. třídy
Sázení stromu absolventů – 9. třídy
Adaptační kurz – 6. třídy

8. Školní knihovna
Školní knihovna v roce 2012/2013
O fungování školní knihovny se stará Mgr. Alžběta Rückerová. Od roku 2012 pomáhají
půjčovat knihy v knihovně žákyně její třídy 6. B – Anna Chodorová, Natálie
Szwanczarová a Veronika Hodoušková. Otevírací doba knihovny byla každý den o velké
přestávce, tedy od 9:40 do 9:55. Knihu si žáci mohou půjčit na jeden měsíc.
V tomto roce přibyly jen knihy, které škole darovali sponzoři - cca 4 kusy. Nic se
nekupovalo.
Do školní knihovny si žáci již zvykli chodit, bývá tam velmi rušno. Žáci si zde připravují své
referáty, kopírují poznámky, půjčují knihy, nebo prostě jen tak prohlíží materiály, které
knihovna nabízí.
Zvykli si sem chodit i někteří učitelé, chodí sem se svými třídami a besedují o právě
probíraných autorech, nebo si zde vypůjčují publikace, které knihovna nabízí ve větším počtu
a čtou je společně na hodinách ČJ.
V příštím školním roce bychom chtěli knihovnu doplnit o autory z 20. století, které se
v knihovně nacházejí jen v mešním počtu.
Mgr. Alžběta Rückerová

.

80

9. Mažoretky Klapeto ZŠ TGM Vimperk
Soubor mažoretek
Už 20 let tvoří součást nabídky zájmové činnosti soubor mažoretek. Navštěvovaly ho
dívky od 1. ročníku ZŠ přes děvčata staršího školního věku do období středoškolských studií.
V letošním roce byla děvčata rozdělena do 4 skupin, kadetky a přípravnou skupinu v počtu 28
mažoretek vedla paní učitelka Dana Kubíčková, juniorky v počtu 18 paní Alžběta Rückerová,
seniorky v počtu 7 Dagmar Rückerová.
K tréninku a nácviku choreografií byly využívány obě tělocvičny školy, školní hřiště a
chodby budov. Nejmladší děvčata jsou při trénincích vedena k zvládnutí pochodového kroku
a k technickému zvládnutí práce s hůlkou. Postupně jsou přidávány náročnější prvky, např.
polkový krok, polkový krok s otočkou, vykopávání nohou, prvky latinskoamerických tanců.
S vysokou technickou náročností práce s hůlkou v posledních letech se musel vyrovnat i náš
soubor.
Tréninková lekce je rozdělena do tří částí. První se věnuje rozcvičení, další představuje
nácvik jednotlivých pohybových a tanečních prvků využívaných v choreografii a technické
práci s hůlkou. Třetí část lekce je věnována nácviku nových choreografií a opakování
choreografií určených k vystoupení.
Soubor nacvičuje jednak sestavy na pochody hrané dechovým orchestrem a jednak skladby
současných skupin a orchestrů, se kterými vystupuje na soutěžích, plesech a vystoupeních
objednaných bez dechového orchestru.
Materiální podmínky pro činnost souboru týkající se pomůcek jsou vyhovující. Soubor má
k dispozici CD přehrávače a dostatečné množství hudebních nosičů. Co se týče prostorových
podmínek se soubor stále potýká s nedostatečnou možností využívat tělocvičnu podle svých
potřeb. V každé budově školy mají skupiny mažoretek k dispozici sklad kostýmů a pomůcek.
Z nedostatku finančních prostředků na investice stále nebyla realizována studie v půdním
prostoru, která počítá se zázemím pro mažoretky.
Každá členka souboru platí měsíčně částku 100,- Kč. Mažoretky odevzdávají příspěvek na
účet školy a z této částky je hrazena mzda vedoucí kroužku a některé pomůcky. Kostýmy jsou
pořizovány díky finančním prostředkům z kulturní komise, sponzorům, popř. z peněz za
vystoupení.
V roce 2013 si soubor Klapeto připomněl 20. výročí svého založení. K této příležitosti byla
uspořádána výstava fotografií v MěKS Vimperk, v obou budovách byly instalovány nástěnky,
veřejnost byla informována v místních médiích. K výročí bylo i zaměřeno slavnostní zahájení
MČR v mažoretkovém sportu 2013.
Mezi porotce na jednotlivých soutěžích usedala vedoucí skupiny juniorek Mgr. Alžběta
Rückerová.
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Finále Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 2013 – náčiní
POM-POM
• Postupová soutěž mažoretek pořádaná od roku 1993
• Soutěž probíhá ve třech kolech – kvalifikace, semifinále a finále – ve věkových
kategoriích – kadetky, juniorky, seniorky – s náčiním baton (hůlka), pom-pom (třásně)
s modifikacemi mix a show program. Soutěž je určena dětem a mládeži od 5 let
• Porota: rozhodčí s licencí IMA
• Postup souborů: Mistrovství světa 2013 – Praha - ČR
• Akce pořádána v rámci 750. výročí první písemné zmínky o Vimperku, v rámci 20. výročí
založení souboru mažoretek Klapeto ZŠ TGM Vimperk, 10. výročí pořadatelství MČR
v mažoretkovém sportu ve Vimperku
• Termín konání akce: 8. – 9. června 2013, příjezdy souborů 7. 6. 2013
• Počet skupin: 37
• Počet sóloformací: 130
• Počet diváků: 850 v prostoru Zimního stadionu, neevidovaný počet diváků při defilé
v Johnově ulici
Pořadatel finálového kola MČR: Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, Město Vimperk,
OS Mažoretky Hranice
Prezentace podpory
• Skládačky
• Plakáty
• Prezentace písemnou formou v prostoru pro diváky
• Jmenování sponzorů hlasatelem
• Předávání cen členem Rady Jihočeského kraje
• Představení VIP hostů - člen Rady Jihočeského kraje
• Informace o přispěvatelích a sponzorech v propagačních článcích
• Informace v místní kabelové televizi
• Informace o sponzorech v děkovném dopise partnerům
• Tiskoviny umístěny na www stránkách města, ZŠ TGM, OS Mažoretky Hranice
Finále POM Vimperk
Finálové kolo proběhlo ve Vimperku ve dnech 8. 6. – 9. 6. 2013 za výrazné podpory města.
Dalšími sponzory byly Lesy ČR, Jihočeský kraj, Pizzerie Marco, OV Media, Jednota, Energie
AG, 1. JVS, Agromont, senátor M. Krejča, mezi další přispěvatele patří cukrárna Pod
Zámkem, hotel Zlatá hvězda, restaurace AMA a další, kteří podpořili akci zapůjčením
materiálu, pomocnou rukou nebo prostorem k ubytování.
Soutěže se zúčastnilo na 750 mažoretek, což představuje 37 skupin a 130 sóloformací.
Organizace se ujal osvědčený realizační tým ZŠ TGM Vimperk včetně zajištění stravování ve
školní jídelně. Každý člen týmu pracoval a choval se tak, aby soutěž proběhla bez potíží a aby
si soutěžící i návštěvníci Vimperka odvezli od nás co nejlepší dojmy. Organizace soutěže byla
OS Mažoretky Hranice jako držitele licence MČR hodnocena na výbornou a pokud by
místním pořadatelům byly udělovány medaile, určitě by Vimperk obdržel některý z cenných
kovů.

82

Mažoretky Klapeto reprezentovala skupina juniorek. V republikové konkurenci 13 skupin si
děvčata v pochodovém defilé zajistila 6. příčku, což potvrdila i výkonem v pódiové
choreografii. Zúročila se tak celoroční práce skupiny pod vedením Alžběty Rückerové, která
připravila svému týmu velmi náročnou sezónu. Tréninky byly věnované nácviku
pochodového defilé i choreografiím jak s náčiním baton, tak pom-pom. Historicky poprvé se
tak soubor dostal mezi republikovou špičku s oběma náčiními. Děvčatům patří srdečné
poděkování za jejich celoroční dřinu, vzornou reprezentaci souboru, školy, města Vimperk a
Jihočeského kraje. Jejich úsilí bylo oceněno postupem na 1. mistrovství světa
v mažoretkovém sportu v Praze ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2013.
Dopis sponzorům

Ve Vimperku dne 4. července 2013
Vážení partneři MČR v mažoretkovém sportu 2013,
jménem organizátorů finálového kola Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu
2013 s náčiním POM-POM ve Vimperku ve dnech 8. 6. – 9. 6. Vám děkuji za podporu této
sportovní a společenské akce. Soutěž byla zařazena do programu akcí k 750. výročí první
písemné zmínky o Vimperku a do našeho města byla přidělena mezinárodní asociací IMA
nejen z důvodu výborného organizačního zajištění předcházejících ročníků, ale také z důvodu
oslav 20. výročí založení souboru mažoretek ve Vimperku a 10. ročníku pořadatelství MČR.
Dvoudenní program zhlédlo 850 platících diváků v prostoru Zimního stadionu Vimperk a
neevidovaný počet diváků při disciplině defilé v Johnově ulici.
Soutěže se zúčastnilo 35 skupin a 130 sóloformací, což představuje 750 soutěžících
mažoretek ve věku od 5 let až po dospělost z celé České republiky. Za všechny jmenuji
alespoň skupiny z nejvzdálenějších míst, jakými jsou města Karviná, Ostrava, Hustopeče,
Hradec Králové, Náchod, Valtice, či Mistryně Evropy 2012 soubor Prezioso TJ Sokol Blatná.
Soutěže se zúčastnila i letošní Miss ČR Gabriela Kratochvílová, která se představila se
skupinou z Chotěboře.
Slavnostního programu na Zimním stadionu Vimperk dne 9. června 2013 se zúčastnili
představitelé města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta, Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka, senátor Jiří Krejča, poslanec PSP ČR MUDr. Gregora, radní Jihočeského kraje
a starosta Volyně Ing. Valhoda, místostarosta města Volary Ing. Pročka, za firmu Agromont
pan Smola, členové MR Vimperk Ing. P. Bednarčík a V. Vávrová, náčelník obvodního odd.
Policie ČR Bc. J. Kurz a další hosté.
Vážení partneři, Vaší podpory si velice vážíme, neboť přispěla k důstojnému průběhu
finálového kola soutěže a k propagaci města Vimperk.
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk a ředitelka soutěže
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Zajímavosti
První tři místa skupin získala: mobil, vysoušeč vlasů, medaile všichni
Dárky pro každého – kosmetická taštička, pro vedoucí taška přes rameno, propisovačky,
plyšové hračky pro nejmenší, CD, butony
Dárky od města – pytlíčky s čokoládovými mincemi, hrnek, pivo Král Šumavy
Přijetí u starosty – MěKS, totéž oběd pro porotu a hosty
V hotelu Zlatá hvězda byla podepsána smlouva IFMS mezi paní Pavelkovou a zástupcem
z Polska
Ubytování poroty – Terasa
Ubytování soutěžících – všechny třídy ZŠ TGM, tělocvičny - ZŠ Smetanova, SŠ Nerudova,
ZŠ praktická (velká vstřícnost a pochvala od vedoucí), Dům dětí, po počátečních
nepříjemnostech s p. školníkem i tělocvična GaSŠE
Defilé v Johnově ulici předjednáno s obyvateli – velká vstřícnost
Pro orientaci ve městě umístěny tabulky na sloupech osvětlení
Pan Kubálek – fotograf souboru – osloven paní Pavelkovou ke spolupráci
Slavnostní zahájení – slaňování D. Rückerové (zajišťoval p. Luboš Drenčeni), walz ke 20.
výročí souboru (René Rücker)m v choreografii Tomáše Gaudníka, účinkovaly – seniorky,
přípravka, juniorky, kadetky, slovní připomenutí výročí Mgr. Roman Hajník
Stříhání hudby k soutěžním vystoupením a slavnostnímu zahájení Mgr. Jan Tláskal
Ozvučení – Epigon, defilé – Pepa Maxa
Organizátoři ze ZŠ TGM – D. Toušlová, I. Karasová, D. Daňková, A. Rückerová, J. Toušl, V.
Jakš, K. Hercik, D. Staňková, J. Střelečková, M. Štroblová, M. Procházková, K. Střeleček

Mažoretky Klapeto I – seniorky
V letošním roce tuto skupinu tvořila děvčata převážně ze středních škol v počtu 7, takže jejich
docházka, zvláště těch dojíždějících, byla nepravidelná. Přesto se skupině podařilo připravit
půlnoční překvapení na ples mažoretek a dechového orchestru a nacvičit miniformaci na
MČR 2013. Kvalifikace se konala v Přešticích, děvčata obsadila 2. místo a postoupila do
semifinále. Vzhledem k tomu, že některé s dívek se věnovaly přípravě na maturitní zkoušku a
na přijímací zkoušky na vysokou školu, semifinále se nezúčastnily. Se soutěžním
vystoupením se představily na městském plese, podílely se na vystoupení při zahájení plesu
maturitního ročníku Střední školy Vimperk.
Kostýmy pro letošní sezónu byl pořízeny z prostředků souboru a Kulturní komise RM
Vimperk (10 000 Kč), o ušití se postarala paní Růžena Štroblová.
Na konci sezóny se děvčata sešla a společně probrala další pokračování skupiny:
• Tréninky jednou za 3 týdny v tělocvičně školy pro všechny
• Každý týden v pátek pro skupinu místních
• Pomoc při tréninku minikadetek
• Připravit vystoupení na ples mažoretek
• Podle možností připravit soutěžní vystoupení miniformace
Členky: Magdaléna Kůrková, Dominika Chválová, Michaela Czerwenková, Tereza Šíslová,
Kateřina Kučerová, Iva Vavříková, Natálie Kašparová
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Přípravka
V letošním roce poprvé přijal soubor do svých řad děvčata z mateřské školy, skupina
pracovala společně s děvčaty z 1. ročníku ZŠ. Přihlášeno bylo 15 děvčat, schůzky se konaly
pravidelně každé úterý v 15:30, docházela i děvčata z okolí Vimperka. Vzhledem k tomu, že
vedoucí skupiny byla v rekonvalescenci po úrazu, byla zahájena činnost skupiny až od února
2013. Přesto se děvčatům podařilo připravit vystoupení na MČR, kde se zúčastnily
slavnostního zahájení s náčiním POM. Minimažoretky vystoupily také na školní slavnosti
2013 na Zimním stadionu Vimperk. Vystoupily s třásněmi, jež byly pořízeny z peněz
souboru, kostýmy vznikly za podpory rodičů a ušila je paní Růžena Štroblová
Mažoretky Klapeto Vimperk – juniorky
Mažoretky se sešly na počátku září v počtu 18 dívek ve věku od 11 do 15 let. V tělocvičně ZŠ
TGM Vimperk se pravidelně scházely s trenérkou Alžbětou Rückerovou vždy v pondělí od
15:00 a v pátek od 14:30. Na podzim – v zářtí - vystupovaly mažoretky na dvou
charitativních akcích – v Prachaticích pro vimperskou charitu společně s DO ZUŠ Vimperk
a na Běhu pro Paraple na Vodníku. V říjnu a v listopadu děvčata absolvovala dvě celodenní
soustředění. První bylo zaměřeno na gymnastickou průpravu a druhé na práci s pom pom.
V zimě soubor zpestřil maturitní ples závěrečné třídě ze Střední školy v Nerudově ulici, ples
města, zahrádkářský ples. Pomohl také k dokreslení atmosféry na zimním stadionu ve
Vimperku při turnaji mužů.
V lednu i únoru opět děvčata absolvovala několik celodenních soustředění, která byla
zaměřena na práci s hůlkou, s pom pomy. Pilovali se zde soutěžní sestavy.Soubor tuto dobu
postupně opustila čtyři děvčata a zůstal čtrnáctičlenný tým.
Jarní sezónu zahájil ples dechovky a mažoretek v KD Cihelna. V květnu se juniorky
představily na oslavě k výročí osvobození města Vimperka, na Dni matek a na přehlídce
dechových hudeb ve Zbirohu.
V květnu byly na programu soutěže. Kvalifikačního kola se tým zúčastnil v Přešticích – 5. 5.
2013. Juniorky zde obsadily 1. místo s náčiním pom pom, 2. místo s náčiním baton. Sólistka
Kristýna Vondrášková obsadila také 2. místo. Soubor s oběma sestavami i sólistka postoupily
do vyššího kola. S náčiním baton děvčata postoupila do semifinále. Semifinále se konalo 19.
5. 2013 v Náchodě. Porota po defilé zařadila děvčata na 3. místo. Choreografie se souboru
povedla, proto si své místo udržel a z Náchoda si odvezl bronz. Z finálového kola z Karviné
(16. 6. 2013) si tým domů přivezl krásné 10. místo. S náčiním pom pom mažoretky
postoupily rovnou do finálového kola, které se k radosti všech, konalo ve Vimperku . 9.
června 2013 zacvičila děvčata svůj životní výkon a umístila se po pochodovém defilé i po
choreografii na krásném 6. místě, které znamenalo postup na MS do Prahy. Mistrovství světa
se konalo v Praze 30. 8. 2013. I zde se tým umístil na 6. místě.
Po soutěžích v červnu jsme se ještě představily na Školní slavnosti ZŠ TGM Vimperk, na
nočním koncertě na vimperském zámku. O prázdninách jsme vystupovali na výročí hasičů ve
Vacově, na stašské pouti, na čkyňské pouti a na Městské zámecké slavnosti ve Vimperku.
Od 24. do 26. 8. 2013 pobývaly juniorky na soustředění na Nových Hutích spolu s DO ZUŠ
Vimperk.
Mgr. Alžběta Rückerová
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Mažoretky kadetky
Mažoretky kadetky pracovaly v loňském školním roce 2012/2013 ve dvou skupinách,
celkem 27 děvčat. Scházely se každý čtvrtek. 1. skupina - žákyně 2. ročníku od 14,00 do
15,00 hod. 2. skupina – žákyně 3. 4. a 5.ročníku od 14,30 do 16,00 hod. Půlhodina byla
společná pro zvládání techniky povelů.
Na podzim připravovala děvčata program pro příležitostná vystoupení Pirates of the
Caribbea – mix tyčka pom pom. Od ledna poctivě trénovala na mažoretkovou soutěž. Kadetky
si připravily soutěžní skladbu Mamboleo – v kategorii skupina baton – soutěžilo 21 děvčat.
Děvčata zabojovala při mistrovství v mažoretkovém sportu. V kvalifikaci v Přešticích dne 5.
května 2013 si skupina vybojovala postup do semifinále.
Kromě toho si své sólo s tyčkou zkusila Nela Fleišmanová, obsadila 5.místo a sólo s pom
pomy Kateřina Vaňková, obsadila 6. místo.
V disciplíně pom pom zkusily své štěstí i Natálie Uhříčková a Klára Billová, které si
secvičily duo.Vybojovaly 2. místo bez postupu.
Miniformaci s pom pomy si secvičilo 7 děvčat ve složení Aneta Fleišmanová, Natálie
Uhříčková, Klára Billová, Lucie Eignerová Pavla Záleská, Marie Kukačková a Nella
Pflanzerová. Umístily se na 3. místě bez postupu.
Semifinále proběhlo 18.května 2013 ve Stochově. Po defilé byly vimperské kadetky na 4.
místě, po vystoupení se sestavou se umístily na celkovém 9. místě.
Do Stochova jela děvčata autobusem, na který se složily rodiče a částečně cestu sponzorovala
firma Kvint, která je naším dlouholetým sponzorem. Poděkování patří panu Jaroslavu
Fleišmanovi, který tuto firmu zastupuje. Další poděkování patří paní Marii Machalové za ušití
nových kostýmů, Miroslavě Höhneové za kostým na sóloformaci a Daně Mondlové za
kostýmy na miniformaci. Taktéž děkujeme paní Pavle Uhříčkové za česání děvčat a nový styl
účesů, Jiřině Vrtilkové za vlasové doplňky a Kateřině Mondlové za náušnice pro celou
skupinu. Úžasné dorty s motivem mažoretkových šatů upekly paní Andrea Billová a Jitka
Fleišmanová.
Kromě soutěže se kadetky zúčastnily těchto akcí:
1.12.2012 Vystoupení na zahájení gymnastických závodů – Memoriál J. Landové
10.2.2013 Vystoupení na dětském karnevalu v MěKS
23.3.2013 Vystoupení na zahrádkářském plese
13.4.2013 Ples dechovky a mažoretek
5.5.2013 Mistrovství ČR v maž. sportu – kvalifikace v Přešticích
6.5.2013 Vystoupení na náměstí U Jelena – Den osvobození
16.5.2013 Hotel Anna – vystoupení ke Dni matek – ve spolupráci se ŠD
18.5.2013 Semifinále Stochov
8.6. – 9.6. Vystoupení v rámci Finále pom pom ve Vimperku
26.6.2013 Vystoupení na školní slavnosti ZŠ TGM Vimperk
Letošní rok byl pro kadetky 15. rokem jejich činnosti. Vznikly při 5. výročí celého souboru
mažoretek, který má letos 20. výročí vzniku.
K této příležitosti nafotila děvčata své tablo a fotoknihu MAŽORETKY KLAPETO 2013.
Autorem fotografií je pan Luboš Drenčeni.

Mgr. Dana Kubíčková
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10. Činnost dramatického souboru
Dramatická výchova
Dramatická výchova byla ve školním roce 2012/1013 realizována jako zájmový kroužek.
Žáci pracovali ve třech skupinách. Setkávali se v pondělí a ve čtvrtek . Všichni dohromady
vytváří divadelní soubor Dramaťák.
Rozsvěcování stromku
Vítání občánků
Recitace
Vítání prvňáčků
Setkání s Dramaťákem
Dramaťáci se setkali, ne u Kolína, ale v sále hotelu Hvězda ve čtvrtek 27. 6 .2013.
Tradičně jsme svým rodičům a přátelům připravili divadelní představení. Nejmladší
dramaťáčci si zamňoukali v kočičím příběhu Toronto Tom, kocour z Ameriky. S Alenkou a
druhou skupinou dramaťáků jsme se podívali do říše snů a divů. A pak jsme s třetí skupinou
nahlédli do Putování Malého prince a měli jsme možnost odhalit liščino tajemství: Co je
důležité, je očím neviditelné.
Naše Setkání bylo závěrečnou prezentací celoroční práce našeho dramatického kroužku a
zároveň je to také setkání s našimi přáteli a bývalými dramaťáky, ať už na jevišti nebo v
hledišti.
Iva Karasová, vedoucí kroužku

11. Hodnocení časopisu KOŠ 2012-2013
KOŠ
Školní občasník Kolem školy vychází 2 x ročně, v prosinci a v červnu. Šéfredaktorkou
občasníku je Mgr. Alžběta Rückerová . Redakční radu dále tvoří ředitelka školy Mgr.
Dagmar Rückerová, zástupkyně Mgr. Dana Toušlová, vedoucí odloučeného pracoviště Mgr.
Dagmar Daňková a učitelka 1. stupně Mgr. Martina Koubová. Do časopisu ale přispívají
všichni učitelé naší školy. Dozvíte se od nich o konání soutěží na ZŠ TGM Vimperk, o
úspěších žáků ZŠ TGM, o exkurzích tříd, o kroužcích školy, o vycházejících žácích, o školní
slavnosti, rozsvícení vánočního stromu. Prostor v KOŠI dostávají i naši partneři – Snowriders
Vimperk, Ski klub Vimperk. Nechybí ani informace o školní družině, o školních projektech ,
o důležitých výročích atd.
Občasním vychází v nákladu 500ks. Dostávají ho všichni žáci školy, pedagogičtí pracovníci
školy, správní zaměstnanci a také přátelé školy.
Vyhledat si ho můžete i v rubrice Školní občasník na našich webových stránkách
www.zstgmvimperk.cz.
O grafickou úpravu KOŠE se stará Jan Viener a tiskne ho S- TISK Vimperk.
Mgr. Alžběta Rückerová
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12. Sportovní aktivity
Plavecký výcvik

Ve školním roce 2012/2013 absolvovali žáci třetích a čtvrtých ročníků povinný
plavecký kurz, který je součástí tělesné výchovy v těchto ročnících. Třeťáci jezdili v úterý od
2.10. do 30.10.2012 pět lekcí a čtvrťáci ve čtvrtek od 4.10. do
2.11.2012 také pět lekcí. Lekce platila škola, autobus žáci. Protože o plavání byl
v letošním školním roce velký zájem, bylo žákům přidáno ještě pět lekcí na jaře. Třeťáci
jezdili od 24.1. do 27.2. 2013 – pětkrát a čtvrťáci od 23.1. do 18.2. 2013
- pětkrát. Tyto lekce v 2.pololetí si hradili žáci celé sami. Na plavecký výcvik na jaře navázali
žáci 1.ročníku. Absolvovali také 5 lekcí v termínu 18.2. – 25.3.2013.Tento kurz si platili
prvňáci také celý sami. Plavecký výcvik všech tříd probíhal v plaveckém bazénu ve Volarech.
Mgr. Dana Kubíčková

Lyžařský kurz 7. tříd
Lyžařský kurz 2012 – 2013 Nové Hutě
V týdnu od 4.do 8. března 2013 proběhl na Nových Hutích lyžařský kurz žáků 7. tříd. Za
velmi dobrých sněhových 28 dětí ze 7. tříd naší školy absolvovala náročnou výuku jízdy na
lyžích nebo snowboardu. Týden na sněhu byl na lyžařských dovednostech dětí hodně znát.
Kromě sněhových radostí ze sluncem prozářeného svahu si odnášely také společenské
prožitky dlouhých zimních večerů a nocí.
Vedoucí lyžařského kurzu:Josef Bejček
Lyžařští instruktoři: Jana Hudečková, Jan Sova a Karel Hrůša.

Jana Hudečková

13. Třídní schůzky
Během školního roku 2012/2013 proběhly 2x třídní schůzky a 2x dny otevřených dveří.
Třídní schůzky žáků 1. tříd se konaly již v září – proběhla informativní třídní schůzka, kde
byli rodiče seznámeni s chodem školy a byly jim předány základní informace o potřebách
prvňáčků, o školním režimu, školní družině, kroužcích… Účast na těchto schůzkách byla
93 %.
14. listopadu proběhly schůzky pro rodiče vycházejících žáků, kde pan výchovný poradce
předal rodičům základní informace o přijímacím řízení, vyplňování a podávání přihlášek na
střední školy a o termínech, které se musí dodržet. Zároveň se konaly třídní schůzky ostatních
tříd. Rodiče byli seznámeni se školním řádem, s organizací školního roku, dále třídní učitelé
informovali o školské radě a o radě rodičů – o schváleném příspěvku 120,- na dítě. Dále byli
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všichni pozváni na adventní neděli, seznámeni s prací školního psychologa a s třídnickými
záležitostmi. Účast rodičů na této schůzce byla 65,7 % .
Na konci l. pololetí se konal den
otevřených dveří, kdy rodiče hovořili o prospěchu a chování s jednotlivými pedagogy školy.
18. 4. 2013 proběhla 2. třídní schůzka. Zde rodiče získali informace o školních akcích
ke konci školního roku, školních výletech, soutěžích, školní slavnosti, dále rodiče získali
informace čerpání příspěvků z rady rodičů, informace o testování žáků 5. a 9. tříd a
prospěchu a chování svého dítěte. Účast na těchto schůzkách byla na 63,8 %.
Mgr. Dana Toušlová

14. Rada rodičů a ples školy
Rada rodičů pracuje stejně jako v minulých letech prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd.
Předsedkyní RR je pí Helena Váchová, práci pokladní zastává pí Milena Jandová.
V letošním roce činil příspěvek do rady rodičů 120 Kč na žáka. Celkem bylo vybráno
35 620 Kč, takže příspěvky do RR zaplatilo 80% všech žáků školy. Z vybraných peněz jsou
každoročně financovány žákům školy odměny za soutěže, příspěvky na trička pro vycházející
žáky, příspěvky na exkurze pro jednotlivé třídy, příspěvek na lyžařský kurz pro žáky 7. třídy,
ale nejvíce peněz je vloženo do cestovného na různé soutěže žáků, neboť úspěchy našich žáků
a postupy do krajských a republikových kol (především sportovních soutěží)a cesty po celé
republice stojí nemalé finanční prostředky, které jsou hrazeny z prostředků vybraných na
příspěvcích do RR a z výtěžku plesu školy.
Hlavní činností RR je pomoci škole při organizaci školních akcí jako jsou vánoční
slavnost a školní slavnost v závěru školního roku, ale nejvíce úsilí vynaloží jednotliví členové
RR při organizaci plesu mažoretek a dechového orchestru ZUŠ. Tento ples proběhl v
letošním roce 13. dubna 2013 a jak už je dobrou tradicí této akce, již dva týdny před plesem
byly vyprodány všechny vstupenky do sálu Kulturního domu Cihelna, takže zájem veřejnosti
o tento ples je opravdu velký. Většina návštěvníků byla velmi spokojena jak s hudbou, kterou
zajišťovala skupina De Facto, tak s vystoupeními všech skupin mažoretek i dechového
souboru ZUŠ.
Dana Toušlová
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15. Rada žáků
Rada žáků ve školním roce 2012 – 2013
Rada žáků zahájila svou činnost v září 2012, během září proběhly také doplňující volby v 5. a
6. ročníku. Na úvodním setkání členů byli zvoleni nástěnkáři a zapisovatelé František
Hrneček, Tereza Matoušková, Anna Hanžlová, předsedkyně Pavlína Matoušková 9. B a
místopředsedkyně Kristýna Sovová 9. A byly zvoleny na schůzce v říjnu.
Jednotlivé schůzky svolávali a řídili sami žáci, termíny schůzek byly uveřejňovány na
nástěnce.
Schůzce byla vždy přítomna ředitelka školy nebo zástupkyně ředitelky.
Na první schůzce byl také stanoven plán činnosti rady žáků:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charitativní akce – prodej výrobků na podporu Fondu Sidus
Rozsvícení vánočního stromu – 2. adventní neděle
Mikulášská nadílka – 9. třídy
Patronát 9. ročníku nad 1. ročníkem
Školní slavnost
Jídelníčky do tříd
Kontrola pořádku ve třídách a šatnách
Každý měsíc akce - Vaříme podle (6. A, …)
Anketa – nejhodnější učitel

Charitativní akce proběhla pouze na 2. stupni školy, vyučující,vybraná částka byla odeslána.
Mnozí členové rady iniciovali vystoupení tříd na školní slavnosti při rozsvícení vánočního
stromu. Kvalitně probíhal i patronát žáků 9. ročníku nad prvňáčky, velký podíl na tom měli
vyučující v těchto třídách a vyučující českého jazyka v 9. a 9. B. Novinkou této spolupráce
v letošním roce byla akce Čteme dětem, jež byla inspirována celonárodním projektem
podporovaným Zdeňkem Svěrákem Čtěte dětem 20 minu denně. V našem celodenním
projektu četli žáci 9. tříd dětem pohádku O koblížkovi, společně kreslili a hledali odpovědi na
otázky, prvňáci ukázali starším spolužákům, co už umí přečíst, na závěr si pohádku společně
zahráli a zhodnotili svou práci. Podobná akce proběhla společně na téma Velikonoce, žáci se
dověděli informace o těchto svátcích a vyrobili si velikonoční dekoraci.
O Mikulášskou nadílku pro žáky v budově školy v parku je tradičně velký zájem, žáci 9. tříd
byli rozděleni do dvou skupin a navštívili děti v 1. – 4. ročníku a rozdali jim sladkosti
věnované Radou rodičů při ZŠ TGM.
Žáci 8. ročníku se účastnili pasování budoucích prvňáčků a děti v jejich doprovodu byly
představeny publiku v MěKS. Na školní slavnost k závěru roku si mnoho tříd připravilo své
vystoupení, takže letošní program byl velmi bohatý. Do tříd byly pravidelně dodávány
jídelníčky, o to se starali členové RŽ. Během zimy žáci iniciovali petici do školní jídelny a
kritizovali špatně upravené brambory. Díky této iniciativě byla ustanovena stravovací komise,
kde měli své zastoupení i členové RŽ. Stravovací komise se sešla ještě 3x, byly na ní
projednány záležitosti volby jídelníčku, úpravy ŠJ, vysvětlen byl i zástupcům cizích strávníků
tzv. potravinový koš. Celá zprvu velmi nepříjemná záležitost vyústila v pozitivní dopad
v pohledu na práci kuchařek ve školní jídelně.

90

Žáci školy mezi sebou uspořádali anketu o nejhodnějšího učitele, jednalo se o vyučující
v budově 1. máje 268. Nejoblíbenější učitelkou byla vyhlášena Alžběta Rückerová, na
druhém místě Zuzana Vaňková.
Proběhlo i několik kontrol pořádku ve třídách a v šatnách. Dá se říci, že díky této činnosti
rady se částečně zlepšil pořádek. V průběhu roku byly členy RŽ provedeny 4 kontroly tříd a
šaten. Nejvyšší počet bodů za pořádek ve třídě si žáci určili 10, za pořádek v šatnách 5 bodů.
V průběhu školního roku bylo uskutečněno 6 schůzek RŽ, zlepšila se i docházka jednotlivých
tříd na tyto schůzky.

16. Školní mléko a Ovoce do škol
I v letošním školním roce se zapojila naše škola I. stupeň / 1. – 4. roč. / k pravidelnému
odebírání mléčných výrobků od firmy Laktea. Během roku jsme střídali ochucené a
neochucené mléko, dva druhy jogurtů, dva druhy smetanových krémů a ovocné jogurtové
mléko. Cena výrobků byla dotovaná státem:
mléko neochucené…………….. 4, 00Kč
mléko ochucené …………….. 5, 00Kč
jogurt
…………….. 4, 00 Kč
smetanový krém …………….. 5, 00Kč
jogurtový nápoj ovocný ………..7, 00Kč
Opět také probíhal projekt Ovoce do škol. Jde o projekt EU a ČR. Poskytuje všem dětem
prvého stupně zdarma produkty – ovoce, ovocné šťávy. Projekt zajišťuje též firma Laktea a
dodává produkty do naší školy dvakrát do měsíce.
Mgr. Jitka Ondřejová

91

17. Školní slavnosti
Rozsvícení vánočního stromu
Druhá adventní neděle ve Vimperku, tentokrát dne 9. prosince 2012, již tradičně patřila
Základní škole TGM. Členové Rady rodičů ZŠ TGM spolu se žáky a učiteli připravili
k rozsvícení vánočního stromu bohatý program pod vedením Mgr. Martiny Mondlové.
Po úvodních slovech starosty města Ing. Bohumila Petráška a ředitelky školy vystoupili žáci
5. tříd a připravili pod vedením Alžběty Rückerové tanec s názvem Jako v pohádce. Vyučující
Dana Kubíčková a Jana Frčková nacvičili se svými třeťáky Tanec kapříků s doprovodnou
výtvarnou dekorací. Holky a kluci v akci byl název vystoupení žáků 9. B pod vedením
Dagmar Rückerové, ve kterém divákům přiblížili tradiční vánoční zvyky. Pásmo s písničkou
byl název programu Martiny Koubové a žáků 4. ročníku, v dalším pěveckém vystoupení se
představila školní družina za doprovodu paní vychovatelky Lenky Malíkové.
Hosty letošního 2. adventu byli žáci z Mateřské školy Klostermannova (budova Mírová) pod
vedením paní učitelky J. Procházkové, kteří přišli potěšit diváky svým pěveckým
vystoupením.
Písně a koledy připravila se sólisty K. Vaňkovou a D. Červeným jejich vyučující hudební
výchovy Alžběta Rückerová. Atmosféru Vánoc podtrhli svým vystoupením členové
Dramaťáku v režii Ivy Karasové, jejich vystoupení neslo název Co k Vánocům patří. Před
diváky se poté ukázali žáci 2. tříd, 2. A s Tancem vloček paní učitelky Martiny Mondlové,
2. B s pásmem poezie vybrané paní učitelkou O. Samcovou. Třída 8. A pod vedením Dany
Toušlové pobavila diváky programem s názvem Nad Betlémem svítá. Tematiku Betléma si ke
svému vystoupení vybrali také žáci 9. A a paní učitelka Helena Jíňová, jejich program nesl
název Živý Beltém. Za zvuku koledy Půjdem spolu do Betléma byl rozsvícen vánoční strom
školy, na závěr rozsvítil oblohu nad Vimperkem ohňostroj připravený panem Mošnou.
V průběhu celé akce měli diváci možnost zakoupit teplé nápoje, pro žáky byl pracovnicí
školní jídelny připraven čaj.

Školní slavnost 2013
Již po třiadvacáté uspořádala naše škola školní slavnost, při které jsou oceňováni premianti
školy (žáci s vyznamenáním), představují se veřejnosti jednotlivé třídy a zájmové skupiny se
svým vystoupením a žáci 9. ročníku se loučí s povinnou školní docházkou. Slavnost tentokrát
měla podtitul Sportovní a společenské odpoledne, konala se na Zimním stadionu Vimperk a
podtitul byl prezentován na ploše pódia. Přestože jsme měli připravené pódium na školním
hřišti, rozhodlo se vedení školy uspořádat letošní ročník na Zimním stadionu Vimperk
z důvodu nepříznivého počasí. Několik dní před akcí byl změněn nejen název, ale zároveň
byla vypuštěna některá vystoupení a další byla přizpůsobena sportovnímu charakteru
prostředí. Školní slavnost byla plánována na ZS již v roce 2010, ale v posledních dnech byla
opět přesunuta na školní hřiště. Důvodem bylo upozornění pana Ing. Straky, majitele
Kulturního domu Cihelna Vimperk, že objekt není zkolaudován ke konání kulturních akcí, a
tudíž se ředitelka školy chová protizákonně a ohrožují zdraví a životy žáků i diváků v případě,
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že akce v tomto prostředí proběhne. K jistým úpravách od roku 2010 na ZS došlo, ale stále
trvá, že kulturní akce se zde nemohou organizovat.
Celá akce byla zahájena průvodem vycházejících žáků, mažoretek, účastnili se též třídní
učitelé a vedení školy. Žáci měli na sobě jednotná trička (částečně přispěla RR) a transparenty
s označením tříd. Garanty školní slavnosti byli paní učitelka Helena Jíňová a pan učitel Karel
Střeleček.
Vyhlášení premiantů
Žáci, kteří měli na konci školního roku vyznamenání získali titul Premiant školy a z rukou
starosty, místostarostky, zástupce odboru školství, ředitelky školy nebo zástupkyně ředitelky
převzali buton s titulem Premiant školy. Při předávání vysvědčení jim byl ještě předán
diplom. Premianti školy nastupovali před diváky podle ročníků, jako první to byli žáci 9. tříd,
jejichž ocenění přece jen vyžaduje určité úsilí a píli. V průběhu programu byli postupně
oceňováni všechny ročníky 2. stupně, 1. stupeň proběhl v pořadí od prvních do pátých tříd.
Nejvíce oceněných žáků bylo v 1. ročníku, toto oceňování bylo zároveň nejatraktivnější pro
fotografy i rodiče.
Úspěšní sportovci školy
V průběhu programu byla zveřejněna i jména nejúspěšnějších sportovců roku. Vyhlášení
sportovců 1. stupně připravila paní učitelka Petra Hrůšová, nejlepší sportovce roku žáků 2.
stupně zveřejnil pan učitel Josef Bejček. Nejlepším sportovcům byl předán i diplom poslední
den školy a od RR byli pozváni na sladké pohoštění v závěru školního roku.
Vystoupení
V jednotlivých vystoupeních se představily jednat třídy a jednak zájmové skupiny školy.
Školní družina si pro diváky připravila Indiánské prázdniny pod vedením Lenky Malíkové a
Bronislavy Desatové. Mažoretky předvedly choreografie, se kterými se zúčastnily MČR v
mažoretkovém sportu. Kadetky Dany Kubíčkové s náčiním baton, juniorky pod vedením
Alžběty Rückerové s náčiním POM, poprvé na školní slavnosti vystoupily minimažoretky
s třásněmi pod vedením Dagmar Rückerové.
Při hodinách tělesné výchovy připravili žáci 2. stupně ZŠ pod vedením Jany Hudečkové
vystoupení na trampolínách, hosty programu byli členové gymnastického oddílu DDM ve
Vimperku.Alžběta Rückerová připravila se třídami dvě tanečních vystoupení, a to se třídou
6. B a Letní tanec s 5. A. Žáci 2. tříd vystoupili na Píseň Saxana, choreografii nacvičily
vyučující M. Mondlová a O. Samcová. D. Kubíčková a J. Frčková se svými třeťáky tanečně
ztvárnili Výlet do Prahy, 4. A pod vedením Jitky Ondřejové píseň Slunečnice, taneční bylo i
vystoupení Margit Řeřichové se 4. B. Další taneční vystoupení si připravila třída 8. a a 5. B.
Se svou třídou 7. B nacvičila vystoupení třídní učitelka Vladislava Lehečková, vystoupení
7. A vzniklo spoluprací paní učitelky Z. Vaňkové a třídního učitele K. Hrůši, s nímž se na
závěr žáci rozloučili, neboť pan učitel dochází do Karlových Varů.
Rozloučení vycházejících žáků
Na závěr povinné školní docházky si pravidelně vycházející žáci připravují svá vystoupení a
loučí se se školou. V rámci projektu 1/9 1. a 9. ročník) vzniklo vystoupení Mňam mňam
Bobík, které se žáky dvou 1. a dvou 9. tříd nacvičily I. Karasová, H. Jíňová, D. Daňková. Na
nejstarší žáky školy pasovali deváťáci žáky 8. tříd. Zlatým hřebem slavnosti byla závěrečná
vystoupení. Tanečně se předvedla 9. A v choreografii Heleny Jíňové a 9. B pod taktovkou
Dagmar Rückerové. V závěru nechybělo poděkování učitelům a rodičům, předání květin a
slzy dojetí.
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18. Charitativní akce

FOND SIDUS
Prodej výrobků pro tento fond je v naší základní škole již tradicí. I letos se celé akce ujala
rada žáků a prodávala výrobky tohoto fondu na podporu dětského onkologického oddělení.
V průběhu dvou týdnů obcházeli členové rady žáků jednotlivé třídy a nabízeli výrobky.
Celkem bylo odesláno ……Kč.
Sbírka – Putim
V jarních měsících postihla některá místa v České republice povodeň. Jednou z obcí touto
povodní postiženou je i obec na Písecku Putim. Při školní slavnosti byla vyhlášena sbírka na
podporu povodňových škod a byla odeslána částka 4 447,- Kč (tato částka vznikla po odečtení
nákladů na školní slavnost).
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Podklady pro výroční zprávu připravili:
Mgr. Dagmar Rückerová
Mgr. Dana Toušlová
Mgr. Jana Hudečková
Mgr. Vladislava Lehečková
Mgr. Iva Karasová
Mgr. Martin Procházka
Mgr. Dagmar Daňková
Mgr. Alžběta Rückerová
Mgr. Jiří Toušl
Mgr. Josef Bejček
Mgr. Martina Mondlová
Mgr. Jitka Ondřejová
Mgr. Dana Kubíčková
Lenka Malíková
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Helena Jíňová
Mgr. Margit Řeřichová
Drahomíra Staňková

Zápis a grafická úprava : Mgr. Dana Toušlová

Ve Vimperku dne 30. 9. 2013

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

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

95

Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice
Příspěvková organizace
IČO : 47 259 132

DIČ: CZ47259132

Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132
Plátci DPH od 1. 2. 2010
Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice
Výpis z obchodního rejstříku,vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích
oddíl Pr. vložka 485
Živnostenský list na předmět podnikání – hostinská činnost (pí Hodoušková)
- prodej (pí Procházková)

Zpráva o hospodaření školy
za r. 2012
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Dotace za rok 2012 :
státní
stát UZO 33353

14 197 000,- Kč

stát a EF 33123
450 001,80 Kč
-----------------------------------------------------------------------Celkem stát dotace
14 647 001,80 Kč

Město USC
Z toho:
příspěvek Město sport. třídy

3 214 000,- Kč
10 000,- Kč

(nowboard a lyžování)

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

Celkem dotace Město – USC

3 214 000,- Kč

Celkem dotace (transfery)...............17 861 001,80 Kč

USC – územně správní celek
UZO – účelový znak

Celkem příspěvek od zřizovatele (Město Vimperk) : 3 214 000,- Kč
ZŠ TGM l.máje 268 Vimperk obdržela
z rozpočtu zřizovatele částku: 3 204 000,- Kč – provoz neinvest. příspěvek
10 000,- Kč – příspěvek na sportovce
Na rok 2012 jsme požadovali dotaci od zřizovatele ve výši 3 444 000,- Kč, částka byla snížena
na 3 214 000 Kč, tato dotace se sníží ještě o odpisy budov ve výši 101 020 Kč, které se ročně vrací
zřizovateli v částce 101 020,- Kč (měsíc listopad 2012).
.

Vyúčtování dotace – pro sportovce 10 000,- Kč
Vosky sportovcům na lyže a sportovcům na snowboard
21.12. 2012 DL 1834 .... 8778,- Kč
21,12. 2012 DL 1835..... 1222,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------Celkem .....................................................................
10 000,- Kč
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Dotace ze státního rozpočtu : 14 197 000,- Kč

(UZO 33353) - příděl

z toho platy pedagog.
nepedagog.
OON
pedagog.
nepedag.
Odvody pedag.
nepedag.

8 504 000,- Kč
1 782 000,- Kč .......celkem 10 286 000
80 000,- Kč
3 000,- Kč ........celkem
83 000,2 918 560,- Kč
606 900,- Kč
........celkem 3 526 000,- .........+540
FKSP
85 040,- Kč
17 820,- Kč........celkem
103 000,- ........+140
ONIV
199 000,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem dotace od státu ............14 197 000,- Kč

Grant z EU Investice do rozvoje vzdělávání (šablony) UZO 33123 .......1 167 876,60
z toho v roce 2011 čerpáno 774 213,- Kč a zbývající část převedena na rezervní fond.
V roce 2012 - 2.záloha na částku 778 584,40 Kč. Čerpáno celkem v roce 2012 ....částka
450 001,80 Kč a zbytek převeden do rezervního fondu 414.

Státní prostředky - Rozpočet a úprava rozpočtu
Rozpočet přímých výdajů na rok 2012

………… 12. 3. 2012

(OON – rámcově uvedený účel využití – náboženství, dohody na lyž. kurz, asistence l.- 3. tř.,
suplování za nepřítomnost vyučujících TV)
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
z toho pedagog.
nepedagog.
ostatní osobní náklady OON
odvody
FKSP
ONIV

39,4
14 106 000
10 315 000
8 546 000
1 769 000
--3 507 000
103 000
181 000

Rozpočet přímých výdajů na rok 2012 – stát ...14 106 000,- Kč

21.3. 2012 byly vázány finanční prostředky na platy zaměstnanců 244 000,- Kč
pojistné
83 000,- Kč
FKSP
3 000,- Kč
-----------------------------------------celkem ................... 330 000,- Kč

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2012 ........... k 30.3. 2012
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Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
z toho pedag.
nepedagog.
ostatní osobní náklady
pedagog.
nepedagog.
odvody
FKSP
ONIV

39,4
14 106 000
10 232 000
8 466 000
1 766 000
83 000
80 000
3 000
3 507 000
103 000
181 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2012
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
z toho pedagog.
nepedagog.
ostatní osobní náklady
pedag
nepedagogové
odvody
FKSP
ONIV

39,4
14 316 000
10 388 000
8 551 000
1 837 000
83 000
80 000
3 000
3 560 000
104 000
181 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2012
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
z toho pedag.
nepedag.
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

……k 25.09. 2012

39,4
13 986 000
10 134 000
8 351 000
1 783 000
83 000
3 474 000
101 000
194 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2012
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy

……k 16. 4. 2012

……k 9. 10. 2012

39,4
13 930 000
10 092 000
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pedagog. z toho
nepedagogové
ostatní osobní náklady – pedagog.
nepedagog.
odvody
FKSP
ONIV

8 313 000
1 779 000
80 000
3 000
3 460 000
101 000
194 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2012 ........... k 27. 11. 2012
Limit zaměstnanců
39,4
NIV celkem
14 173 000
platy
10 268 000
pedagog. z toho
8 495 000
nepedagogové
1 773 000
ostatní osobní náklady – pedagog.
80 000
nepedagog.
3 000
odvody
3 520 000
FKSP
103 000
ONIV
199 000

Poslední verze rozpočtu přímých výdajů na rok 2012
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
pedagog. z toho
nepedagogové
ostatní osobní náklady – pedagog.
nepedagog.
odvody
FKSP
ONIV

……k 30. 11. 2012

39,4
14 197 000
10 286 000
8 504 000
1 782 000
80 000
3 000
3 526 000
103 000
199 000

Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2012 - ONIV
Schválený rozpočet ONIV
Poslední upravený rozpočet ONIV
zvýšení rozpočtu ONIV o ............................................
(bylo zvýšeno na nemocnost – náhrady nemoci)

181 000,199 000,18 000,-

100

Skutečně čerpáno : (od l.l. 2012 – 31. 12. 2012)
Určení
Částka v Kč
_________________________________________________________________________
--Učebnice
Učební pomůcky TV
8 028,00
Cestovné
18 755,00
Služby, školení a vzdělávání
--Ochranné pom. ZŠ (pouze Matějková)
499,00
Ochranné pom. ve ŠJ
5 808,00
Náhrada nemoci
60 096,00
4,2 promile z HM UZO 33353
43 454,00
režie za obědy pedagog.
45 567,00
nepedagog.
13 950,00
8 919,00
režie za obědy – ŠJ
plavecký výcvik
16 120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
221 196,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------(rozpočet 199 000,- Kč a čerpáno 221 196,- Kč, rozdíl částek zbyl z odvodů na dohody a bylo
to využito na nemocnost)
Nemocnost rozpočet 29 000,- Kč , čerpáno 60 096,- , rozdíl je 31 096,- Kč ... vyčerpáno na
náhradách nemoci více.
V roce 2012 se již neuplatňovala sleva na sociální odvody.

Byla vyčerpána dotace ze státu (UZO 33353) .......14 197 000,- Kč
Vráceno na Krajský úřad Č. Budějovice z dotace : --0-Odvody rozpočet 3 526 000,- čerpáno ……… 3 497 240,.............
6 104,- (dohoda nad 10.000,- Hullová)
-----------------------------------nedočerpáno odvody ........... 22 656,- Kč
FKSP

rozpočet

103 000,- čerpáno ………. 102 860,- (+ 140,-)
...............
600,- (náhrady)
----------------------------------rozdíl FKSP – přečerpáno .......... - 460,- Kč (z náhrad)
-------------------------------------------------------------------------

Rozpočet
na odvody
3 526 000,- čerpáno ……… 3 503 344,- ….. + 22 656,- rozdíl
(rozdíl celkem + 22656,- Kč je zůstatek z odvodů na dohody, který se použije na nemocnost
do OONN)
FKSP
103 000,čerpáno .......... 103 460,- Kč ...........- 460,- rozdíl
( 600 z náhrad z částky 60069,-)
Celkem rozpočet OONN 199 000,- Kč + zůstatek z odvodů 22 196,- Kč = 221 196,- Kč
k čerpání na OONN.
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Plavání faktury: DL 1518 III.A,B 2. 11.. .................... 8 112,DL 1604 IV.A,B 12 .11........................8 008,------------------------------------------------------Náklady na plavec. výcvik........
16 120,- Kč

Nemocnost : leden ............ 5 021,/pouze stát./ únor ............ 8 927,ŠD... 2 845,březen ........ 10 501,ŠD .... 1 138,duben ........... květen ........... červen ...........8 096,ŠJ ..... 3 275,červenec .........--srpen .............. ---

září ............... 13 149,říjen ............. 3 865,listopad ........

3 279,-

prosinec ........
--------------------------------celkem nemoc... 60 096,/placeno zaměstnavatelem prvních 21 dní/
vedeno na účtě 521

Na účtě 521 0311...................47 817,521 0411.................. 3 983,521 0611 .................. 8 296,- ................. stát 60 096,521 0161 .................. 4 005,-.................. doplň. činnost – Rajniaková

Ochranné pomůcky – školní jídelna :
DL 1476 říjen pláště, kalhoty.......................

5 808,- (vzato bez DPH)

Ochranné pomůcky správní zaměstnanci ........499,- (Matějková – pokladna prosinecV 17 - plášť a obuv )
Ostatní ochranné prac. pomůcky ve výši Kč 1434,- byly čerpány z rozpočtu Města.
(Narovcová 415,- - plášť a obuv
Hercik
499,- kalhoty , 20,- rukavice
Hodoušková 500,- plášť a obuv)
Placeno z pokladny školy.

Učební pomůcky:
pomůcky do TV DL 1787 13.12. 2012........................................8 000,Pokladna prosinec V 56 – míčky ................................................ 28,-

Věcná režie
leden

ZŠ
6480

ŠJ

(oběd x 9,-)

756

102

únor
5958
756
březen
5301
909
duben
5481
801
květen
6219
945
červen
6021
765
červenec
---Srpen
1008
450
září
5400
855
říjen
6453
1017
listopad
6660
990
prosinec
4536
675
----------------------------------------------------------------Celkem
59 517,8919,- .......................68 436,(z toho nepedag. 13 905,- )

Obědy pro zaměstnance
pedagog.
nepedagog. /jídelna a správní/
leden
536
268
únor
471
275
březen
411
279
duben
435
263
květen
522
274
červen
512
242
červenec
----srpen
49
113
září
570
120
říjen
570
260
listopad
590
260
prosinec
397
182
-------------------------------------------------------------------------Celkem
5063
2536

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti
Průměrný přepočtený počet roční zaměstnanců : 40,96 osob
Škola zaměstnává průměrně 3 osoby se zdravotním postižením.
( p. Smola I. – XII., p. Procházka I.- XII., pí Hůdová I.-VI. a p. Hercik VIII.-XII.)
dále odebíráme výrobky od: VIS Plzeň, ABC Šádek, CISS Č. Budějovice, SEVT Praha,
Biogena Ševětín., BONO.........)
Povinný podíl 4% .....................z 40,96 osob je 2 osoby
Za rok 2012 neodvádíme na Finanční úřad žádnou částku. Máme splněno více osob.
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Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2012
Státní prostředky UZO 33353
Určení

Schválený
Poslední upravený
Skutečnost k 31. 12. 2012
rozpočet
rozpočet
_________________________________________________________________________________________
Platy zaměstnanců celkem
10 315 000
10 286 000
10 286 000
v tom pedagogové
8 546 000
8 504 000
8 504 000
nepedagogové
1 769 000
1 782 000
1 782 000
z toho:
školní družina
763 718
škol. jídelna
815 091
Ostatní platby za prov. práce
nepedagogové
Zákonné odvody celkem
-„dohody

---

80 000
3 000

80 000
3 000

3 507 000

3 526 000

3 497 240
6 104 ..... + 22 656

Odvody do sociálního fondu

103 000

103 000

102 860 ...........
600 ........... - 460

Přímé ONIV

181 000

199 000

221 196 ........ – 22 196
( z odvodů 22 196)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 106 000
14 197 000
14 197 000

Mzdy r. 2012 – skutečnost
Stát UZO 33353
Pedagogové
8 504 000
Nepedagogové 1 782 000
--------------------------------10 286 000
OOPP pedagogové ...
nepedagogové

ESF UZO 33123

80 000
3 000 .............83 000

114 404

OOPP UZO 33123

104

pedagogové ...
nepedagogové

188 600
17 000 ..........205 600

Prostředky Města – rozpočtováno

290 000,- Kč

Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst. Staňková .............212 224,odvody 34 % ................................... 72 156,FKSP 1 % ....................................... 2 122,4,2 promile ......................................
892,-------------------------------------------------------Celkem ........................................................... 287 394,- (zůstatek navržen do FO 2606,-)

Plat Staňková – Město ............................................................212 224,Platy zaměstnanců z Města (z příspěvek na provoz ŠD) ...........15 953,-------------------------------------------------------------------------228 177,OPPP - dohody Město /z provozu/ ................5 281,dohoda práce Město ŠD ...................
882.----------------------------------------------6 163,-

Škola - pedagog. zaměstnanci - kroužky .......42 000refundace Smola.................................. 631,dohody Město .................................. 5 281,----------------------------------------------47 912,-

Prostředky ostatní – VHČ /hospodářská činnost

Škola – školní jídelna platy zaměstnanců
.................................... 172 280,Náhrady nemoci Rajniaková ...........................................................
4 005,OPP – doplňková /hospodářská/ činnost
........................
33 143,Škola – pokladní a správce TV ............................................................... 39 000,školní jídelna dohody ................................................................. 8 640,_____________________________________________________________________
účet 521
Celková částka mezd vyplacených v roce 2012 ........................................11 219 038,/stát + město + škola + uzo + EU/
náhrady – nemoc .....................................................................................
64 101,------------------------------------------------------------------------Celkem ....... 11 283 139
účet 521
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Dotace EU – peníze školám rok 2011 (l. rok projektu)
– Šablony UZO 33123 ...................................................... záloha 1 167 876,60
ze státního rozpočtu .......................................... 175 181,49
z EU
......................................... 992 695,11 ..........1 167 876,60
Čerpáno:
DL 670 6.5. 2011 ..............poplatek z Města ......................................... 100,DL 671 5.5.
.............. Poradenství k projektu ......................... .... 80 873,DL 929
................TS Matematika hrou ................................ 2 994,DL 932 15.6. ................ Knihy Dys l. stup........................................ 4 128,DL 1168 16.8. ............... Čítanka 9. ročník ...................................... 6 121,DL 1217
................. Lino chemie a oprava stolu ...................... 43 890,DL 1312 8.9. ................... Skříně do chemie ..................................... 8 020,DL 1313 5.9. ................... Lavice, židle, PC stoly do chemie................96 410,DL 1385 30.9. učební pomůcky 3x CD přehrávače .............................. 5 670,DL 1385 V54 knihy – Bylo nás 5 .......13 ks
Malý princ ...... 13 ks ......................................... 4 706,DL 1379 mzdy a odvody 35 % a zákonné pojistné 4.2 promile ........... 14 168,/z toho: mzdy 10463,- odvody 3556,- zákonné 44,- a 1% FKSP 105,-/
DL 1404 10.10. ...........interaktivní tabule a přísluš. – park ..................91 650,DL 1549 24.10. .......... počítače (neinvestice) .....................................297 708,DL 1549 24,10. .......... čítanky 2N,3N,4N,5N ................................... 22 914,DL 1576 30.10. mzdy ......................................................................... 15 789,/z toho: mzdy11695,- odvody 3977,- a 1% FKSP 117,-/
DL 1590 2.11. ........... Staré pověsti české – do knihovny ................... 4 905,DL 1678 ................... Akademie moderního vzdělávání- p. Toušl .....
500,DL 1679
Soubory literatury (11) ...................................... 7 420,DL 1744
.............. Project 2 .............................................................. 1 561,DL 1868 21.12. Dys pomůcky PPP park................................................ 3 068,DL 1913 31.12. ..........Školení -Učíme interaktivně – park ..................14 400,mzdy listopad s odvody..........................................................................12 977,z toho: mzdy9614,- odvody 3267,- a 1% FKSP 96,-/
dohody listopad ..................................................................................... 20 000,mzdy prosinec s odvody........................................................................ 14 207,z toho: mzdy 10522,- odvody 3580,- a 1% FKSP105,-/
4,2 promile za X.-XII.
...............................................................
134,------------------------------------------------------------------------------------------------vyčerpáno r. 2011 ..............................................................
774 213,-Zůstatek ve výši 393 663,60 Kč byl převeden do fondu odměn a čerpán bude v roce 2012.
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Dotace EU – peníze školám rok 2012 – pokračování programu- 2. rok projektu
– Šablony UZO 33123 ...................................................... záloha 1 167 876,60 (rok 2011)
Originály faktur jsou vedeny v účetnictví r. 2012 v příslušném měsíci.
22.6. 2012 DL 928...................................... druhá záloha – dorovnání ... 778 584,40
mzdy I.-XII. ...................................... 114 404,dohody
205 600,odvody ............................................. 56 378,FKSP1 %............................................. 1 144,pojistné 4,2 promile ............................
481,- (z mezd)
vzdělávání pedagog.
DL 737 11.5. 2012 školení MS Office – Toušl- ...............................................3 580,80
DL 743 18,5. 2012 školení Aj – Štěpánková ...................................................... 550,(certifikáty -ověřeno)
-----------4 130,80
pomůcka - program
DL 1847 31.12. 2012 školní multilicence ČR a její kraje .................................. 3 399,učebnice
DL 1175 31.8. 2012 Fraus – Přírodověda ........................................................... 10 267,DL 949 30.6. ABC učebnice ............................................................................... 4 057,DL 1261 10.9. učebnice ....................................................................................... 15 555,-------------------------------29 879,pomůcky
DL 148 31.1.2012 Magic Basket Aj – l. st.
...........................................
3 969,DL 769 24.5. Svalová soustava XXL, kosterní soust.......................................
2 543,DL 1655 21.11. DVD (5ks) do dějepisu
....................................
1 604,200,DL V31 30.11. Aj pomůcka ...........................................................................
----------------------------------8 316,DL 934 26.6. audiosestava MIPRO MA-Fofpa
ruční bezdrátový mikrofon
.................................................. 26 270,(účet 558)
Čerpáno celkem ............ 450 001,80 Kč
.....................zůstatek dotace : 722 246,20
(na účtu 414)
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Návrh rozpočtu na provoz školy od USC na rok 2012
Položka - název
Spotřeba materiálu:
- technický
- kancelářský
- čistící
- časopisy, noviny
- DDHM
- ostatní (neurčený)
- pohonné hmoty
Spotřeba energií
- elektrická energie
- teplo
- voda

Původní rozpočet žádost
422 000
50 000
50 000
50 000
10 000
220 000
39 000
3 000
1 888 000
650 000
1 058 000
180 000

Opravy a udržování.
revize
Služby
- cestovné
- poštovné
- reprefond
- služby ost.

210 000
510 000
2 000
20 000
5 000
483 000

Mzdová nákl. Město
- hrubá mzda
- odvody
Ostatní náklady
- odpisy majetku DM
- odpisy nemovitostí
- poplatky, pojištění
Celkem náklady

290 000
214 000
76 000
342 000
191 000
101 020
50 000
3 662 000

Tržby
nájemné byty
Nájmy TV
ŠD poplatek
Nájmy SKI a energie
Úroky
Šj - zisk cizí
Požadovaný příspěvek
Město
Skutečný příspěvek
Město
(po
úpravě)

216 000
90 000
20 000
25 000
26 000
15 000
40 000
3 446 000

Upravený rozpočet
k 8.3. 2012
343 000
50 000
50 000
50 000
10 000
150 000
30 000
3 000
1 855 000
635 000
1 050 000
170 000
100 000
510 000
2 000
20 000
5 000
473 000
Sportovci 10 000
290 000
214 000
76 000
332 000
191 000
101 000
40 000
3 430 000
216 000
90 000
20 000
25 000
26 000
15 000
40 000

3 214 000
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Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu r. 2012

Závazný
ukazatel
Elek. energie

Rozpočet

Čerpání r. 2012

Rozdíl

635 000

490 607

+ 144 393

170 000

142 156

+ 27 844

Teplo
1 050 000
Spotřeba energií 1 855 000
celkem
Mzdové náklady
290 000
Odpisy budov
101 000
Celkem
Neinvestiční
968 000
příspěvek
Celkem dotace
3 214 000
Město Vimperk

924 920
1 557 683

+ 125 080
+ 297 317

287 394
101 020

+ 2 606
20
+ 299 903

Vodné a stočné

Výsledek hospodaření za rok 2012
V roce 2012 nám vznikl hospodářský výsledek – zisk po zdanění ve výši 666 678,93 Kč.
Hlavní činnost ………….. zisk 506 168,65 Kč
Doplňková činnost ……. zisk 160 510,28 Kč
Žádost o přidělení kladného hospodářského výsledku ve výši 666 678,93 Kč do fondů.

Návrh rozdělení – 636 678,93 Kč přidělit do fondu rezervního
(úspora v elek. energii, vodě, plynu a ostatních provozních nákladech)
30 000,- Kč přidělit do fondu odměn (úspora i ve mzdách)

Finanční vypořádání za rok 2012 – schváleno usnesením RM č. 255
ze dne 18.3. 2013
HV 666 678,93 Kč rozdělit do fondu odměn ve výši ....... 30 000,do rezervního fondu ........... 636 678,93

PŘÍJMY za rok 2012

hlavní činnost

doplňková činnost
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Účet 601 Výnosy z prodeje potravin
.............1 568,86........ ...................... 0
/pro zaměstnance – Vánoč. posezení/

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb (stravné)...........1 187 519,37...................828 248,65

Účet 603 Výnosy z pronájmu ......................................

--- .....................152 331,14

Příjmy z doplňkové činnosti: ćlenění – část účet 603 - nájmy
Pronájem třídy, plochy plotu..... 8 400,Pronájem třídy na ubytování ..... 1 896,52
Pronájem tělocvičny na ubyt. ..... 745,62
Pronájem tělocvičny .......... 24 600,Pronájem bytů a garáží .......... 110 689,Pronájem prostor SKI ......... 6 000,- .................116 689,------------------------------------------------------Celkem nájem ……………… 152 331,14

Účet 604 Výnosy z prodaného zboží ....................... 8 455,15....................
( karty a pozdra ve ŠJ...)

0

Účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ................. 206 786,- ..................... 0
(ŠD, kroužky, mažoretky, režie ve ŠJ)

(Členění účtu 609)
Poplatky od rodičů : školní družina .................
85 100,mažoretky
............. 21 580,kroužky
............. 30 320,režie obědy ............................. 69 786,(ZŠ, VHČ, ŠJ)______________________
Celkem
............ 206 786,00

Účet 648 Čerpání fondů .................54 099,00 z toho:
odměny – mzdy .............. 33 800,- (fond odměn)
učebnice l. třídy ............. 12 610,- (sponzor)
pomůcka na Z ................ 7 689,- (navigace - sponzor)

Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti ...................132 514,95 ........................... 43 446,90
(čtvrtky, sešity, pracovní sešity, zisk z karet....)
(doplň. činnost zisk stravné cizí .....43 446,90 Kč)
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Účet 662 Úroky ..................................................25 332,21

......................... ---

Účet 669 Ostatní finanční výnosy ........................... - ...................................... ---

Účet 672 /transfery- dotace/
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů..............17 872 831,80 ............................ ---

Členění dotací – transfery :
USC Město Vimperk ........................................ 3 214 000,- .............................. --/ z toho 10 000,- sportovci na vosky/
EU 33123 .........................................................

450 001,80 ..............................

kraj. úřad . –stát. prostředky ......................... 14 197 000,- ...............................

-----

čerpání fondu rezervního na odvody z mezd ...11 830,-- ....................................

---

==================================================================

Výnosy :

………………19 489 107,34 .................. 1 024 026,69
/hlavní činnost/
/doplňková činnost/

Náklady na hlavní činnost a na doplňkovou za r. 2012
Náklady na

Spotřeba materiálu účet

hlavní činnost

5010300 – 501 0710

na doplňkovou činnost

501 0100

pomůcky z nájmů ................................................................ 2 666,čistící materiál ...........................19 076,78
.............
--čistící materiál škol. jídelna ..... 12 722,56
kancelář. materiál ......................21 227,74
technický materiál .....................59 911,68
vosky sportovci ……………….10 000,materiál neurčený (tonery)....... 47 815,08
materiál pro mažoretka l.sk......... 1 072,00
materiál ŠD ……………………4 147,00
materiál neurčený ŠJ ...................5 484,25
karty ve ŠJ …………………….. 7 284,08
pouzdra ve ŠJ …………………. 1 253,88
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učebnice pro l. třídu....................20 887,93
spotřeba potravin .....................868 440,98
spotřeba potravin závodní ....... 146 757,20
spotřeba potravin ..............................................

325 918,90

pohon. hmoty ............................... 829,17
DDHM ...................................... 96 315,92......................byt
DDHM školní jídelna ................18 189,33
učebnice ../ze státu/ ..................
--UZO 33123 EU ...................... 29 879,00
učebnice /odprodej/.....................80 609,89

---

školní potřeby (sešity,.čtvrtky) 40 315,00
učeb. pomůcky .. /ze státu/ .....
8 028,00
učeb. pom. ze školy ................... 15 456,00
/z nájmů/
učební pomůcky z EU 33123…….8 316,00
učební pomůcky z příspěvků ŠD ....7 295,00
časopisy, tisk... ......................... 16 671,47
--------------------------Celkem spotřeba materiálu ...1 540 690,95 …………………..328 584,90

Spotřeba energie účet 502 0300 – 502 0600:
502 0100 – 502 0101
elek. energie ZŠ park ............ 99 111,79..............
--ZŠ l.máje ............ 164 611,- (bez DPH 20%)..... --elek. energie ŠJ
...............
190 000,- (bez DPH 20% ... --elek. energie byt (byl neobsazen)...........................................
347,00
------------------------------------------------------------------------------------------Celkem elek. energie.................. 453 722,79……….......
347,00

Spotřeba vodného účet 502 0310 – 502 0610
502 0110 – 502 0111
vodné park
............... 34 202,20 ............................... --1. máje
............ 19 271,80 (bez DPH 14%).......... --vodné ŠJ
…………… 58 431,00 .(bez DPH 14%)......... --vodné byty ............................................................................22 925,51
(celá částka se vrací v nájmech)
-------------------------------------------------------------------------------------111 905,00 ............................22 925,51

Celková spotřeba energií ..........

565 627,79.......................

23 272,51
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Spotřeba tepla účet 503 0300 – 503 0600
503 0100
teplo park
................ 423 948,20..............................--l. máje
................... 441 170,30(bez DPH 14%)....--byt malý – neobsazen ................................................... 757,00
teplo ve ŠJ
................ 25 100,- (bez DPH 14%)...... ----------------------------------------------------------------Celková spotřeba tepla .........

890 218,50 .......................... 757,00

U elektrické energie bychom měli připočítat koeficient 0,52 z 20%DPH, který se projevuje
v nákladech na účtě 569 0900. U vodného a tepla připočítat koeficient 0,52 z 14%DHP, který
se projeví na stejném nákladovém účtě 569 0900 – je to neuplatněný koeficient.
Uplatněná DPH 0,48 koeficient z energií je 72 138,00 Kč – snižuje náklady
a neuplatněná DPH 0,52 koeficient je 78 151,- Kč – zvýší náklady.

Závazný
ukazatel
Elek. energie
Z toho park
l. máje 268
DPH neupl.

Rozpočet

Čerpání r. 2012

635 000

453 722,00
99 116.00
354 611,00
36 880,00

DPH upl.
Byt neobsazen
Vodné a stočné
Z toho park
1.máje 268
DPH neupl.
DPH uplat.
Spotřeba tepla
z toho park
l. máje
DPH uplatněno
DPH neuplat.
Byt prázdný

Rozdíl
+144 393

34 043,00
347,00
170 000

1 050 000

134 830
34 202
100 628
7 326
6 762
890 219
423 948
466 270
31 333
33 945
757

Oprava a údržba účet 511 0300 – 511 0600

+27 844

+ 125 080

511 0100
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škola
........... 110 005,00 .......................................--byt Szpuk oprava top. tělesa------ ........................................ 7 934,00
školní jídelna ................ 42 078,86..................................... ---------------------------------------------------------------------------------celkem ..................
152 083,86 ..............................
7 934,00
Rozpočet oprav jsme překročili o 52 083,86 – většinou faktur úhrad revizí a hlavně
větší opravy ve školní jídelně, kde se projevuje starší majetek.
Opravy a revize:
DL 1259 10.9. oprava topení v bytě Szpuka.....................................

7 934,-

DL 1177 24.8.oprava TV nářadí
..........................................
1313 oprava desky pouze 1/3
…………………………..
DL 1171 7.9. revize park elektro Pohan.......................................
DL 416 19.3.nátěr soklů ...............................................................
DL 496 2.4. žaluzie park ………………………………………….
DL 650 30.4. ….zvonění park ………………………………………
DL 895,1061,1285 sečení zahrady, parku …………………………….
DL 1285,1286 17.9. Nouzová světla – revize ............................................
DL 1254 6.9. BOZP.......................................................................
DL 1455 16.10. oprava WC ...................................................
DL 1065 16.7. ......revize has. přístrojů park ............................................
1. máje .......................................
DL 1089 2.8. revize hydrantů ......................................................................
DL 27. 11. revize Tv Praha.........................................................................
DL 329 15.3. revize hodin – zvonění ……………………………………..
DL 1293 25,12. klempířské práce na budově ………………………………

17 560,1 000,960,17 300,21 560,2 295,11 250,1 724,4 024,1 111,223,1 356,1 980,8 212,5 880,24 630,-

Opravy ve školní jídelně:
DL 1473 12.10. výměna bojléru ŠJ .............................................................

9 521,-

DL 445 28.3. oprava sporáku ...........................................................
DL 452 18.3. oprava chladicího boxu .............................................
DL 1082 8.7. malba šj ......................................................................
DL 1094 11.7. likvidace tuku v lapolu .............................................
DL 841 oprava bojléru .....................................................................
DL 1331 instalač. práce .................................................................
DL 1544 25.10. oprava sporáku ....................................................
DL 1548 revize Pohan elektro .......................................................
DL 1720,1902 likvidace odpadu ...................................................
DL
oprava kotle na vaření .......................................................
DL 1914 montáž .............................................................................

2 028,1 536,11 550,18 400,8 961,1 454,50
1 812,1 200,4 398,2 526,2 927,-

Kotelny spravuje Firma Energie AG – teplo Vimperk, která vyhotovuje revize
komínů, kotlů, plynu, statistiku – znečistění ovzduší a na požádání je může předložit.
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Cestovné účet 512
.....................................102 525,37 ................ --./z toho státní …cestovné UZO 33353.............. 18 755,--dovoz žáků výlet, divadlo…. …..83 106,37 (částka se vrátí)/
cestovné Město (Šípková, Staňková) …………….... 663,- ......................---

Náklady na reprezentaci účet 513 0300 .................5 121,-.................... ---

Ostatní služby účet

518 0300 – 518 0620

518 0100

Služby ZŠ .....................
247 160,71 ......... -----------služby EU UZO 33123.......
4 130,80 ............................ --služby na Tv .......................
--................. 21 500,Služba ŠJ .................................
17 417,36..................150 633,00
/na cizí/
- 150 633,00
Telefony ...ZŠ ............................. 12 144,33 park
............. --ZŠ l. máje
34 994,54
ŠD ...........................
9 907,96............................ --ŠJ .............................
8 564,08............................ --Ostatní služby .. /ze státu UZO 33123/…3 399,- program- pomůcka
Plavecký výcvik …/ze státu/

…. 16 120,00

Poštovné ......................................
Internet – Lan

6 488,00

............

12 740,68

w w w stránky .............................

46 408,66

poplatky ve spořitelně …………….22 890,86
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem služby ............................. 291 734,82 ......................172 133,00
Kopírka Dialta – ZM Č. Budějovice - v pronájmu (měsíčně 2 520,-) snížená na 720,- Kč.
Od září v pronájmu nová barevná kopírka za 3768,- Kč měsíčně.
Kopírka do parku od Města Vimperk (zakoupena l. l. 2009 za 1000,- Kč
(měsíčně služba 1020,- Kč a doúčtování papíru pololetně)

Služby dále obsahují :kopírka park
12 x 1020,- = 12 240,kopírka sborovna 8 x 2520,- = 20 160,2 x 720,. = 1 440,4 x 3768,- = 15 072,-…….48 912,Vyúčtování kopírky ……………. 10 122,.
……………...13 969,-
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-„park
……………. 3 354,Oprava kopírky
………………. 2 854,Oprava kopírky park …………….. 1 495,- …..31 794,----------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklad na kopírky
……………………………………………….80 706,00

Odpad TKO : DL 5 fa 7 …………………………………19 655,DL 962 fa 128 ……………………………19 655,-………39 310,Programy VIS, Alfa, Gordic, pošta certifikáty,antivirusy do počítačů,Avensio
……………………………..42 816,Scio – testování žáků…………………………………….. 3 340,Ladění piána a oprava……………………………….

9 900,-

Časopis KOŠ …………………………………………… 7 296,Deratizace ……………………………………………… .3 864,Vánoční výzdoba a odzdobení …………………………. 11 312,Vzdělávání Šípková …………………………………….. 2 160,ŠJ – broušení nožů………………………………………… 357,Oprava chladící vytríny ………………………………. 420,-

Mzdové náklady účet 521 0300 – 521 0621........... 521 0060-521 0100:
Stát UZO 33353
Pedagogové
8 504 000
Nepedagogové 1 782 000
--------------------------------10 286 000
OOPP pedagogové ...
nepedagogové

80 000
3 000 .............83 000

ESF UZO 33123

114 404

OOPP UZO 33123
pedagogové ...
nepedagogové

188 600
17 000 ..........205 60

Prostředky Města – rozpočtováno

290 000,- Kč
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Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst. Staňková .............212 224,odvody 34 % ................................... 72 156,FKSP 1 % ....................................... 2 122,4,2 promile ......................................
892,-------------------------------------------------------Celkem ........................................................... 287 394,- (zůstatek navržen do FO 2606,-)

Plat Staňková – Město .-mzdy .................................................212 224,Platy zaměstnanců z Města (z příspěvek na provoz ŠD) ...........15 953,-------------------------------------------------------------------------228 177,OPPP - dohody Město /z provozu/ ................5 281,dohoda práce Město ŠD ...................
882.----------------------------------------------6 163,-

Škola - pedagog. zaměstnanci - kroužky .......42 000refundace Smola.................................. 631,dohody Město .................................. 5 281,----------------------------------------------47 912,Prostředky ostatní – VHČ /hospodářská činnost
Škola – školní jídelna platy zaměstnanců
.................................... 172 280,Náhrady nemoci Rajniaková ...........................................................
4 005,OPP – doplňková /hospodářská/ činnost
........................
33 143,Škola – pokladní a správce TV ............................................................... 39 000,školní jídelna dohody ................................................................. 8 640,_____________________________________________________________________
účet 521
Celková částka mezd vyplacených v roce 2012 ........................................11 219 038,/stát + město + škola + uzo + EU/
náhrady – nemoc .....................................................................................
64 101,------------------------------------------------------------------------účet 521
Celkem ....... 11 283 139,-----------------------------------------------------------------------------------Celkem mzdové náklady ............11 019 354,- ……………..263 785,00

V roce 2012 byly nemocenské do 21. dne placeny ze školy a ne správou sociál. zabezpečení
ve výši 64 101,- …………náhrada mzdy. (bráno z ONIV)
29 000,- rozpočtováno v ONIV
35 101,- Kč placeno z ONIV a odvodů na dohody
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Zákonné sociál. pojištění účet 524 0300 – 524 0610: (3 706 390,-)
pojištění sociální stát .........ZŠ …… 1 935 071,- pedagogové
a zdravotní stát
696 625,-ŠD ........... 190 929,00
68 735,00
(UZO 33353)

…….

241 727,87 022,-

nepedagogové

ŠJ … …. 203 773,00
73 358,00
-----------------------------------------------------------------------Celkem
3 497 240,00
dohody Hullová - stát......................... 4 488,00
................................ 1 616,00
-------------------------------------6 104,00
pojištění
UZO 33123 EU .................... 41 451,00
14 927,00
----------------------------------------------------------------celkem
56 378,00
Město .....................

53 056,00
19 100,00
Město ŠD ................. 3 989,00
1 436,00
--------------------------------------------77 581,00
škola doplň. činnost ................................ 43 070,00
................................... 15 505,00
.................................... 10 512,00
------------------------------------------------------------------69 087,00
Celkem odvody 34 % r. 2012...............................3 642 592,00........................63 798,00

Jiné sociální pojištění účet 525 0300 – 525 0600
(zákonné pojištění u Kooperativy 4,2 promile z hrubých mezd)
stát pedagogové .......................32 761,00
ŠD ...................................... 3 208,00
nepedagogové .................... 4 061,00
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školní jídelna ..................... 3 424,00
stát UZO 33123 .......................... 481,00
město: ...........................................1 123,00
škola : ........................................... 746,00
-------------------------------------------Celkem účet 525 ..........................45 804,00

Zákonné sociální náklady účet 527 0300 – 527 0600.......VHČ 527 0060:
zákonné sociál. náklady stát ZŠ...................77 403,00
ZŠ nepedag. ... 9 669,00
UZO 333 53
ŠD ………… 7 637,00
ŠJ ………….. 8 151,00
-------------------------------------------------------------------102 860,00
UZO 33123 ...............................1 144,00
Město ZŠ……………………… 2 122,00
ŠD .......................................159,00
Náhrady 1 procento .................... 600,00
Škola ........................................... . 6,00
Škola – škol. jídelna ................1 717,00
Škola (doplň. činnost).....................................................................1902,00
_______________________________________________________________
Celkem 1 procento z HM r. 2012 ...,-.........106 738,00.................1. 902,00

Na účtě 527 jsou od roku 2010 ochranné pracovní prostředky:
ZŠ - Město ......................
499,- montérky Hercik
20,- rukavice Hercik
415,- Narovcová obuv a plášť
500,- Hodoušková –„- .............1434,Stát ……………..

499,- Matějková

-„-

…… 499,-

UZO 33353
ŠJ – stát .................... .....5 808,40 /ochran. obleky kuchařek
-------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 527 .............114 479,40 .........................................1 902,00

Ostatní sociální náklady účet 528 0300 – 528 0600...........528 0060:
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věcná režie za obědy ...../ze státu/ .......... 45 612,00
nepedagog. ............ 13 905,00
ŠJ ....................... 8 919,00
---------------------------------------celkem
68 436,00
Věcná režie za obědy -škola (doplň. činnost) .........................…1 350,00
---------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 528 …

…

68 436,00 ....................................1 350,00

Ostatní náklady z činnosti účet 549 0300 – 549 0900 ........... VHČ 569 0100:
Náklady z činnosti – pojistné ……………….6 556,00……………. --Pojištění majetku
od l. 6. 2011 nová smlouva č. 39127316-12 Pojištění odpovědnosti podnikatelů
pojistník : Město Vimperk, školy bez spoluúčasti
Nadále platíme pojištění Živelné pojištění movitých věcí a Pojištění movitých věcí
pro případ krádeže a loupeže – jiná smlouva sepsaná dne 31.8.2007 – číslo
78960468-12 Roční pojistné 6556,00 Kč (fa 3 DL 301 -31.3.2012 )

Odpisy DH a DNM účet 551 0300- 551 0600:
odpisy ZŠ
................
103 466.ŠJ
................
49 910,budovy ...............
101 020,00 .....odpisy .......... 254 396,00
/odpisy za budovy dostáváme na ně v rozpočtu školy a koncem roku se vrací
Městu – listopad 2012/ Odpisy tvoříme čtvrtletně.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0300 – 558 0600
(nákup majetku od 3000,- - 40.000,- Kč)
Škola ...................................22 830,/skříňky Biologie montované 2 ks 28.8.2012 Dl 1172/
Škola .................................. 6 033,30
/skříňka do vestibulu na poháry bez DPH/
Škola UZO 33123 ...............26 270,/ audiosestava Mipro/
---------------------------------------------------------------------Celkem účet 558 ...................55 133,30
Ostatní finanční náklady – účet 569
Ostatní finan. náklady spojené s DPH ......228 185,70
(neuplatněná část nákladů koeficient 0,51, který se změnil v prosinci
na nový koeficient 0,52 – neuplatněná část nákladů)
---------------------------------------------------------------------------------
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Finanční náklady....

..................228 185,70...............

----

________________________________________________________________

Náklady celkem

...........18 982 938,69.................863 516,41

Hospodářský výsledek
Náklady hlavní činnosti ............................................. 18 982 938,69
Výnosy hlavní činnosti ............................................ 19 489 107,34
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti …. Zisk…….. 506 168,65
daň z příjmů ................................................................. 0,Výsledek hospodaření z HČ po zdanění ...........zisk .......506 168,65

Náklady činnost doplňková .................................................863 516,41
Výnosy činnost doplňková .............................................. 1 024 026,69
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti .......zisk ....... 160 510,28
____________________________________________________________
Celkový výsledek hospodaření za rok 2012 …………… 666 678,93 Kč zisk
(hlavní i doplňková činnost po zdanění)

Finanční vypořádání za rok 2012 – schváleno usnesením RM č. 255
ze dne 18.3. 2013
HV 666 678,93 Kč rozdělit do fondu odměn ve výši ....... 30 000,do rezervního fondu ........... 636 678,93
……………………………………………………………………..

Od 1. 2. 2010 je ZŠ TGM Vimperk plátcem DPH. DIČ : CZ47259132
(překročení obratu)
ZŠ TGM Vimperk je plátcem DPH čtvrtletně. Bylo vypočteno následovně:
Vypočítání koeficientu dle § 76 odst. 2 ZDPH

Čitatel: obědy zaměstnanci školy
............... 91 325,-„- pí Tichá .............................. 2 236,cizí strávníci
494 270,ostatní strávnici ................................... 322 686,Coca Cola a reklama tabule ................. 3 696,dovoz žáků na soutěž ............................. 12 070,čtvrtky ..................................................... 14 172,121

zisk karty ................................................. 2 293,60
prodej karet na stravování ...................... 10 795,40
--------------------------------------------------------------celkem
953 544,Jmenovatel: dotace /ne/
nájem SKI Klub ................................ 6 000,nájmy byty .....................................125 912,nájmy TV ........................................ 42 135,stravné žáci .....................................985 876,40
úroky /ne/
jiné výnosy ..................................... 7 170,dovoz žáků na soutěž TV .............. 12 070,dotace Grant /ne/
kroužky ............................................ 34 340,mažoretky ........................................ 22 484,ŠD ................................................... 73 630,,učebnice patří do učeb. plánu ............ 67 551,------------------------------------------------------------celkem
..........
1 365 098,-

Výpočet koeficientu: 953 544,- : (953 544,- + 1365098,-) = 0,41
/odsouhlasen s daňovou poradkyní – pí Pacákovou/

Koeficient platil od 1.2. 2010 do 31.12. 2010 pro přepočítání nákladů na Šj a ZŠ.
Koeficient od l. l. 2011 do 31.12. 2011 pro přepočítání nákladů je 0,47.
Od 1.1. 2012 platil koeficient 0,49 na konci roku 2012 byl proveden vypořádací koeficient,
který byl 0,48. Tento koeficient platí pro rok 2013.
Přepočítání nákladů – uplatnění DPH
Budova park – DPH se neuplatňuje. Náklady na vodu v bytě
se uplatňují celou částkou, neboť nám tuto částku nájemce vrací do tržeb a mi ji odvádíme
FÚ. V roce 2012 došlo k namontování vodoměrů pro byty. Ve 4. čtvrtletí roku 2012 došlo
k vyúčtování vodného v bytě v parku.
Budova hlavní – č. 268
DPH se uplatňuje na vstupy do školní jídelny koeficientem 0,49 a na kanceláře též
koeficientem 0,49. Ostatní prostory se neuplatňují. Koncem roku 2012 byl vypořádán
koeficient na 0,48.
Byty – vodné se uplatňují v celkové částce – bez koeficientu s 14% DPH.
/dle nájemních smluv – p. Szpuk má vodoměr od 1.1. 2012/
p. Vladyka má vodoměr od 1.9. 2012/
Vodné v bytech bylo vyúčtováno dle skutečné spotřeby, dle vodoměrů.
TV – DPH se neuplatňuje .....osvobozeno ze zákona o DPH – sportovní činnost
SKi Klub – osvobozeno ze zákona o DPH (nájem)
odvod 20% DPH z elek. energie z částky 4166,67 Kč čtvrtletně
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Přehled odvodu finančních prostředků DPH placených na Finanční úřad:
I.Q ........
298,00 (vlastní daň. povinnost – platíme )
II.Q........... – 11 858,00 (nadměrný odpočet – vrátí se z FÚ)
III Q ......... – 37 374,00
-„-„( zakoupen konvektomat)
IV.Q ........ - 1 478,00
Celkem odvod daně za rok 2012 ......- 50 412,00 Kč (vrací nám FÚ Vimperk)

(rozdíl vypořádacího koeficientu je ...... - 5017,00 Kč změna odpočtu)

Odpočet za rok 2012 uplatněný ........ 245 887, - Kč ............. koeficient 0,49
změna odpočtu....- 5 017 ,- Kč ......... vypořádací 0,48
------------------------------------------------------------------240 870,- Kč

Za rok 2011 byla uplatněna DPH ve výši celkem 168 268,00 Kč.
Za rok 2012 byla uplatněna DPH ve výši celkem 240 870,00 Kč.
Náklady vyplývající z neuplatněné DPH za rok 2012 jsou na účtě 569 0900..... 260 942,00 Kč
( 0,51 %)

Náklady a výnosy jsou od 1.1 – 31.12. 2012bez DPH nebo s DPH, kde se neuplatňuje
DPH.

Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti
Stav fondů k 31.12. 2012
Fond odměn - 411

stav k 1.1.2012 45 386,42 Kč stav k 31.12. 11 586,42 Kč

Fond sociální - 412

stav

Fond rezervní - 414
Fond rezevní –

127 888,69 Kč stav k 31.12.

145 375,19 Kč

394 101,94 Kč stav k 31.12. 724 995,54 Kč
Z toho
438,34 Kč
z toho 33123
393 663,60 Kč
stav

Fond rezervní – 413

337 835,35 Kč stav k 31.12. 753 615,23 Kč

Fond reprod. majetku - 416

stav

272 423,10 Kč stav k 31.12. 425 799,10 Kč

___________________________________________________________________
Celkem

.....stav k 1.1.2012 1 177 635,50 Kč stav k 31.12.12 2 061 371,48 Kč
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Krytí fondů k 31. 12. 2012
Bankovní stav fondu odměn .........
11 586,42 Kč ….účet 2410330
Bankovní stav fondu sociál. ................................. 145 375,19 Kč .…účet 2430100
Bankovní stav rezerv. fondu ............
756 364,57 Kč …účet 2410320
Bankovní stav fondu reprodukce majetku ..........
425 799,10 Kč….účet 2410340
Bankovní stav fondu rezerv. UZO 33123 ................ 7 22 246,20 Kč... účet 241 0101
_______________________________________________________
Celkem
......................................
2 061 371,48 Kč

Fond odměn – (411)
Stav k l. l. 2012 ..................................45 386,42
Čerpání mzdy – odměny ................... 33 800,00
--------------------------------------------------------Stav k 31.12. 2012 .............................11 586,42

Fond sociální – FKSP (412)
Rozpočet -Fond sociální – účet 412 - r. 2012
Stav k 1.1. 2012 ................................ ....... 127 888,69Kč
příděl za rok 2012................................... 100 000,00
dodatek přídělu 1% z HM r. 2011 … .
--------------------------------------------------------------------------------příjmy r. 2012 celkem ...............................227 888,69 Kč
Výdaje r. 2012 rozpočtované
Příspěvky na obědy (zaměstnanci)
......70 888,69
Jubilea ...............................................................18 000,- nepeněžní
Kultura a akce tělových., rekreace.................... -----DU + schůze
.......................................... 26 000,Vitamíny ..................................................... 25 000,Školský zpravodaj .......................................... 3 000,Zlepšení prac. prostředí ......................................10 000,Ozdravný pobyt ……………………………
Rezerva ......................................................... 75 000,- Kč
----------------------------------------------------------------------Celkem náklady .................................... …. 227 888,69Kč
Příjmy r. 2012.……………………………227 888,69 Kč
Výdaje r. 2012 ......................................... 227 888,69 Kč
---------------------------------------------------------------------Čerpání prostředků (fondu) FKSP na rok 2012 – fond sociální

Příděl do FKSP 1% z HM r. 2012 .............................108 649,PS fondu ................................................................... 127 888,69
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Čerpání:
Stravné zaměstnanci………………. ......................... 46 524,nepeněžní dary ........................................................... 1 600,Den učitelů, slavnosti školy...................................... .17 518,50
Časopis – Školství ...................................................... 2 360,Vitamíny .................................................................. 21 550,Zlepšení život. prostředí ………………………….. 1 610,(mikrovlnka 1111,- a konvice 499,-)
---------------------------------------------------------------------------91 162,50
Konečný zůstatek k 31.12. 2012 je 145 375,19 Kč

BÚčet 243 (fondu FKSP) je nižší o 403,- Kč, které se doplatí na účet v roce 2013. Tento
rozdíl vznikl doplatkem l procenta z HM,
Fond FKSP se rovná účtu 243 10.

Fond rezervní (413)
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 ................ 337 835,35 Kč
Příděl ze zlepšeného HV r. 2011…………..805 597,88 Kč
Čerpáno:
Konvektomat do šj ……………………. 377 988,Krytí odvodů na čerpání FO na mzdy……. 11 830,----------------------------------------------------------------------celkem zůstatek k 31. 12. 2012 . ............ 753 615,23Kč (z provozních peněz)

Fond rezervní (414)
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 ..........................
438,34 Kč
Počáteční zůstatek ze transferu EU UZO 33123 …393 663,60 Kč
Příděl zálohy transferu UZO 33123 ………………778 584,40 Kč
sponzor ……………………………………..
10 000,- (přímo na pomůcky Z)
sponzor na učebnice – Městské služby Vimperk…. 8 000,sponzor na učebnice – VAVI – Vávrová Vimperk … 3 000,čerpání daru učebnice l. tř. - DL 938 Fa 129 –červenec…………..…3 000,škol. potřeby DL 625 fa 74 pera l. tř. 30.4. 2012 …. . 1 485,učebnice l. tř. DL 947 fa 131 30.6. 2012 …………….. 6 500,učebnice l. tř. DL 946 fa 130 30.6. 2012 …………….
15,pomůcka Z (navigace) fa 267 ………………………. 7 689,čerpání prostředků EU UZO 33 123 ……………………………

450 001,80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------celkem zůstatek k 31. 12. 2012 . .................................................... 724 995,54 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------Fond rezervní k 31.12. 2012 .......... 724 995,54 Kč………………438,34
.
…………
2 311,- (na pomůcku Z)
EU 33123 ……………… 722 246,20
Na rezervním fondu je částka 722 246,20 Kč z transferu EU UZO 33123, která se bude
čerpat fakturami v roce 2013.

Fond reprodukce majetku (416) – investiční fond
Investiční výdaje - čerpané z fondu reprodukce majetku
Poč. stav investičního fondu z roku 2012 ................. PS 272 423,10Kč
odpisy r. 2012 – základní škola a škol. jídelna……….. 153 376,-- Kč
odpisy r. 2012 – budov
. .......
101 020,- Kč
... .. - 101 020,- Kč
/byly v měsíci listopad 2012 odvedeny Městu/
Posílení fondu z rezervního fondu na nákup konvektomatu ……377 988,00
Celkem čerpáno na investice .r. 2012...............................377 988,00 Kč
(konvektomat do školní jídelny)
____________________________________________________________________
Celkem stav k 31.12. 2012 ………………………….425 799,10 Kč
Investice čerpané přes rozpočet Města
Rekonstrukce sanitárního zařízení a elektroinstalace na WC
Výměna oken a dveří spojená s rekonstrukcí
Přívod studené vody do bytu v parku, nový vodoměr – byt Homolková
Oprava střechy a okapových svodů na hlavní budově u kabinetu chemie
Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy:
Byt
Pražská 167 – byt - Homolková -------------

Byty l. máje 268
1.máje 268 - přízemí) obsazen pouze část roku 2012
(I.-III. a VIII. – XII.)
(v době neobsazeného bytu platíme elek.energii DL 964 29.6. ........... 347,DL 1054 12,7……..1 000,teplo...................................DL 653…………..1 000,DL 1054………….1 000,Přeplatek DL 1314……….. – 1 243,-
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l. máje byt č. 2 – Szpukovi -DL 1259 10.9.2012- výměna topných těles …….. 7 934,-

l. máje 268:
/budova č. 2/
DL 100 21.1. oprava TV nářadí
..........................................
DL 583 8.4. Nouzová světla – revize ............................................
DL 637 27.4. BOZP.......................................................................

1 438,984,4 018,-

DL 961,962 ......revize has. přístrojů park ............................................
245,1. máje .......................................
2 130,DL 1049 revize hydrantů ......................................................................
1 800,DL 1370 revize a oprava nářadí ................................................................ 20 938,DL 1403 trubice – osvětlení ........................................................................ 2 797,34
DL 1761 revize TV (Houžvička)................................................................. 8 115,-

Školní jídelna:
od listopadu nová firma na čistění odpadů, WC, lapolu EKO-Pf Rudolfovská 21,
Č. Budějovice .............................................. měsíčně 2199,- Kč – prázdniny ne
Další akce:

revize hodin ...........................................................5 880,BOZP (Bláha) ………………………............
4 018,Požární technik (Hrabánek)…………………….. 4 250,svoz TKO .........................l. část roku................. 19 655,2. část roku ............... 19 655,Deratizace ............................................................ 3 528,Sečení v areálu školy ........................................... 7 500,Kopírka Dialta – ZM Č. Budějovice - v pronájmu (měsíčně 2 520,-) snížená na 720,- Kč.
Od září v pronájmu nová barevná kopírka za 3768,- Kč měsíčně.
Kopírka do parku od Města Vimperk (zakoupena l. l. 2009 za 1000,- Kč
(měsíčně služba 1020,- Kč a doúčtování papíru pololetně)

Založen nový certifikát do CSSZ a zdravotních pojišťoven - mzdy
do pokladny státu – Gordic – účetnictví r. 2010
Založeny datové schránky od 30.6. 2010
Založen nový podpisový klíč (certifikát) – u pí ředitelky
/slouží hlavně na zasílání úrazů žáků – platí pouze školní rok od 1.9. – 30.6./
Obnoven – prodlouženo – servis 24 – placení faktur –ZŠ kartou
ŠJ heslem přes mobil

Vimperku dne 1.2. 2013

Mgr. Dagmar Rückerová
ředitelka školy
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