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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2013/2014

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 2013/2014 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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Rekonstrukce a opravy
Budova Pražská 167
V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce malé tělocvičny. Stávající okna byla
vyměněna za nová, dřevěná, která jsou v souladu s požadavky obnovy kulturních památek.
Výměna oken stála 543 145 Kč, přičemž byla částečně pokryta finanční dotací Ministerstva
kultury ČR ve výši 298 000 Kč, zbylý podíl byl hrazen z rozpočtu města Vimperk. Na oknech
byly instalovány ochranné sítě, v tělocvičně byla také provedena rekonstrukce
elektroinstalace, instalována byla nová osvětlovací tělesa, na topná tělesa byly umístěny nové
kryty, prostor byl vymalován. K této rekonstrukci tělocvičny se připojila také rekonstrukce
elektroinstalace ve dvou třídách, kde je umístěna školní družina. Celá oprava představuje
částku 390 445 Kč, dotace Jihočeského kraje na obnovu sportovišť činila 200 000 Kč.
Na budově školy byl opraven z rozpočtu města Vimperk hromosvod firmou pana Beyvla, tato
investice činí 135 408 Kč.
Opravy provedené z investičního fondu ZŠ TGM
V souvislosti z opravami tělocvičny a školní družiny se uskutečnila též výměna obložení ve
dvou třídách ve výši 53 869 Kč a výmalba ve výši 12 101 Kč. V tělocvičně byla též
zrekonstruována parketová podlaha ve výši 50 700 Kč.
Budova 1. máje 268
V budově 1. máje se v posledním měsíci školního roku 2013/14 nedaly používat vstupní dveře
z ulice 1. máje z důvodu koroze. Během prázdnin byly osazené nové hliníkové dveře, cena za
tuto investici představuje 68 339 Kč a byla uhrazena z investičního fondu školy. Z tohoto
fondu bylo uhrazeno také nové obložení v části školní jídelny ve výši 41 364 Kč.

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 2013/2014 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 realizovaných projektech a o
připravovaných změnách na další školní rok.
Spolupráce školy se Školskou radou probíhá velmi dobře.

Členové školské rady: předseda Ing. Michal Janče,
pí Helena Váhová, pí Marcela Kobrová, pí Bc.Jana Czerwenková, pí Mgr. Martina
Havlíčková, pí Mgr. Jana Buriánová, Mgr. Iva Karasová, Mgr. Alžběta Rückerová,
Mgr. Dana Toušlová
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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 učitele, v budově 1. máje jsou dvě počítačové
učebny. Jedna je součástí odborné učebny chemie s 10 počítači pro žáky, druhá učebna
výpočetní techniky je vybavena 20 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 ve všech třídách a kabinetech. 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. V budově Pražská byla provedena
rekonstrukce sanitárního zařízení.
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
Projekt VIP – kariéra pokračoval na naší škole i ve školním roce 2013-14.
Jedním z cílů projektu, do kterého se naše škola zapojila již 1. 9. 2006 a který druhým
rokem 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. Všichni uvedení pracovníci tvoří tzv.Školní poradenské pracoviště, které se dle
potřeby během školního roku scházelo a řešilo společně vzniklé problémy. Kromě toho
docházelo k pravidelným setkáním jednotlivých výchovných poradců a školní psycholožky.
V letošním školním roce jsme řešili zejména problémy záškoláctví jednotlivých dětí,
výchovné problémy a školní neúspěšnost některých žáků.
I v letošním roce byla školní psycholožka ve škole vždy ve středu v hlavní budově školy a ve
čtvrtek v budově Pražská . Práce se odvíjela od potřeb dětí, školy, rodičů či pedagogických
pracovníků. Byly zpracovávány i některé úkoly pro účely projektu, např. metodické zprávy na
zadaná témata (letos jsme zpracovávali 14 zpráv, výstupy z nich by měly sloužit jednotlivým
ŠPP na školách).
V roce 2013-14 vyhledávali rodiče, děti a učitelé pomoc školní psycholožky hlavně v těchto
oblastech:
- pomoc v řešení výukových problémů
zjišťovali jsme, zda se u žáků jedná o vývojovou nezralost, oslabené vnímání,
podezření na specifickou poruchu učení, nerovnoměrné či slabší nadání, nebo či zda
jsou výukové obtíže způsobeny 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, na postupu pomoci dětem jsme se vždy
domlouvaly s paní učitelkou, která kroužek reedukace vede
děti s těžším oslabením docházely ke školní psycholožce ke speciálním nácvikům
-pomoc v řešení výchovných problémů
Rodiče nejčastěji přicházeli poradit se, jak správně postupovat ve výchově svých dětí,
co dělat, když jejich výchovné postupy selhávají.
Výchovné problémy jsme řešili u mnohých dětí i s pedagogy, hledali důvod neklidu ,
nepozornosti či nevhodného chování žáků Hledali jsme společně zp§sob, jak tyto děti
ve výuce zaujmout, jak je vtáhnout do výuky, pomoci jim zažít úspěch, 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.)
- pro úzkostné děti byla vytvořena relaxační skupina, kde se učily zvládat stres
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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 Rodičům, u jejichž dětí přetrvávala i
přes uvedené nácviky nezralost některých psychických funkcí, byla doporučena návštěva
pedagogicko-psychologické poradny s možností odložit školní docházku o jeden rok..
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
- pro děti s SPU bylo provedeno nejen závěrečné posouzení poruch učení, ale také si
profesním testem ověřily vhodnost své volby s ohledem na specifickou poruchu
- 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
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
- Setkání a konzultace ohledně chování dětí probíhala i s vychovatelkami školní družiny
- 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
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4. Přehled oborů vzdělání
Škola vyučuje ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu ZŠ T. G.
Masaryka Vimperk.

Školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka
Od 1. září 2011 vyučujeme ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu.
Naše škola má určitá specifika a klade zvláštní důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání.
Profiluje se především v těchto oblastech:
sport – na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměřené na
běžecké lyžování a snowboarding, sportovní kroužky pro žáky 1. i 2. stupně
široká nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů s uměleckým
zaměřením
 mažoretky
 dramatická výchova
 pěvecké kroužky
výuka cizích jazyků
 výuka cizích jazyků od 1. ročníku
 jazykové kroužky
 2. cizí jazyk – němčina od 8. ročníku
nabídka volitelných předmětů a kroužků zaměřených na práci s počítačem
 informatika ve 4., 5. a 6. ročníku jako povinný předmět
 kroužky práce s počítačem
 volný přístup žáků na internet v mimovyučovací době
Usilujeme o to, aby žáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě,
tj. více se zaměřujeme na praxi a na činnostní učení.
- Zavádíme do výuky efektivní metody výuky (skupinové a
projektové vyučování)
- Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních
technologií
- Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, preferujeme výuku
sportovní výchovy, výuku zájmových útvarů, volitelných
a nepovinných předmětů
- Posilujeme výuku cizích jazyků
- Provádíme integraci žáků s SPU do tříd s ostatními dětmi
- Chceme se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit podmínky pro
jejich rozvoj
- Vedeme žáky k účasti v různých soutěžích, snažíme se o získání
úspěchů v okresních a dalších kolech soutěží
Žáci v l. ročníku mají týdně 21 vyučovacích hodin,ve 2. ročníku mají týdně 22 hodin.
Oproti vzdělávacímu programu Základní škola je nově zavedena výuka cizího jazyka již od
1. třídy, ostatní předměty jsou téměř shodné se stávajícími. Žáci v 6. ročníku se týdně vyučují
29 hodin. Mají nově zaveden povinný předmět Informatika.
ZŠ TGM je připravena poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání pro jejich profesní i
osobní život.
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Změny ŠVP
Od září 2013 došlo ve školním vzdělávacím programu naší školy k určitým změnám.
Škola se chce i nadále profilovat především v oblasti sportovní, jazykové a zájmové činnosti,
chceme se také více zaměřit na výuku českého jazyka a matematiky. Proto jsme zrušili
některé volitelné předměty a hodinovou dotaci jsme věnovali na posílení hodinové dotace
českého jazyka a matematiky, cizích jazyků, tělesné výchovy. Na 2. stupni došlo 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

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 se žáci kromě anglického jazyka také učí povinně
druhý cizí jazyk, tedy německý jazyk.
Kroužky
Škola otevřela tyto kroužky:
a) Mažoretky (pí uč. A. Rückerová) – 16 žáků
b) Mažoretky (pí uč. Kubíčková) - 23 žáků
c) Dramaťák - 25 žáků – 2 skupiny
d) Dovedné ruce – kroužek při ŠD – 10 žáků
e) Pěvecký kroužek při ŠD – 14 žáků
f) Kroužek Jaroslava Foglara při ŠD – 12 žáků
g) Skiraple – 20 žáků
h) Zájmová TV – basket – 18 žáků
i) Sportovní kroužek – 18 žáků 1 - 3. třídy
j) Volejbal – 5. – 9. ročník – 29 žáků – 2 skupiny
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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

Počet pedagogických pracovníků
32
z toho učitelů
26
vychovatelů
asistenti pedagoga
Počet správních zaměstnanců

4
2
7

15

Počet THP

2

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. Jitka Ondřejová – 1. stupeň, TU 1.A
Mgr. Jana Frčková – 1. stupeň, TU 1. B
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň, TU 2. A
Mgr. Dagmar Daňková, 1. stupeň, TU 2. B
Mgr. Martina Mondlová , 1. stupeň, TU 3. A
Mgr. Olga Samcová, 1. stupeň, TU 3. B
Mgr. Dana Kubíčková , l. stupeň, TU 4.A
Mgr. Ma\rtina Koubová, 1. stupeň, TU 4. B
Mgr. Hanuš Rücker l. stupeň TU 5. A
Mgr. Margit Řeřichová, l. stupeň TU 5. B
Mgr. Bohumila Sellnerová, M, Př, TU 6. A

Mgr. Helena Jíňová, Nj, Hv, Dom., Vko, TU 6. B
Mgr. Jana Hudečková, Př, Tv - TU 7. A
Mgr. Alžběta Rückerová,Čj, Hv, Aj, TU 7. B
Mgr. Zuzana Vaňková, M, Aj, Vko, TU 8.A
Mgr. Vladislava Lehečková D, Vko, TU 8. B
Mgr. Jiří Toušl, M, F, Inf., TU 9. A
Mgr. Martin Procházka, M, F, Sp, TU 9. B
Ostatní učitelé :
Mgr. Josef Bejček Tv, Z
Mgr. Karel Střeleček M, Ch, Tp
Mgr. Jaroslava Pánová Nj, Rj
Bc. Petra Hrůšová Tv
Mgr. Hana Křížová Čj, Vko
Mgr. Miroslava Brašnová Aj, Ch
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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
Marian Hupka

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 do 31. 12., od 1. 1. 2014 Dana Klasová

Ivana Michalová

Změny ve školním roce 2013/14

 Ve školním roce 2013/14 pracovaly ve škole 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.
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3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pro pedagogy je v současné době zajišťováno různými vzdělávacími
agenturami, nejvíce je využívána nabídka NIDV České Budějovice. Ve škole je pro každý rok
vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

1. Oblast pedagogiky, psychologie
Seminář výchovných poradců – 2 ped. pracovníci
2. Školení preventisty rizikového chování –
Konference preventistů rizikového chování – 1 pedagogický pracovník
Porady preventistů rizikového chování
3. Vzdělávání v oblasti ICT
školení na kyberšikanu – všichni pedagogičtí pracovníci
4. Ostatní školení
Právní předpisy ve školství – 2 pracovníci
Hospitace – 1 pedagogický pracovník
Školení Tělo Praha – 1 pedagogický pracovník
Motivace žáky při hodinách Aj – 1 pedagogický pracovník
5. 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 2013 – 2014 jsme měli ve škole celkem 78 žáků, kteří dojíždějí z okolních obcí,
žáků , kteří bydlí ve Vimperku a navštěvují naši školu, bylo v tomto školním roce 300. Na
konci školního roku přestoupilo pět žáků z 5. ročníků na Gymnázium,
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 4 žáci s vývojovými poruchami učení,
kteří byli integrováni do běžné třídy a 1 žák s autismem, který pracuje s asistentkou. Všech
pět žáků bylo vyučováno 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 24. a 25. ledna 2014
slavnostní událost. V budově ZŠ TGM Pražská 167 se konal zápis žáků do 1. tříd pro školní
rok 2014/15. 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 bylo zveřejněno jeho přijetí. Rodiče si také odnesli seznam potřeb do 1. ročníku,
informováni byli také o možnostech zájmové činnosti, o práci školní družiny a nabídce
stravování.
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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.
Do Základní školy T. G. Masaryka bylo přihlášeno pro školní rok 2014/15 celkem
58 žáků, z toho 2 žáci byli zapsáni v náhradním termínu, po dokladu školní docházky se
dostavilo k zápisu 6 žáků, o přestup do 1. ročníku v průběhu prázdnin zažádal zákonný
zástupce 2 žáků. O odklad školní docházky zažádali rodiče 11 žáků, ve správním řízení bylo
všem vyhověno.

3. Počty žáků:
a) k 30. 9. 2013
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň

Celkem
201
179
380

hoši
117
82
199

dívky
84
97
181

Celkem

hoši

dívky

199
174
373

115
79
194

84
95
179

b) k 30. 6. 2014
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň

4. Prospěch:
2. 1. pololetí

I.

stupeň:

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospěli

II.

158 žáků
39 žáků
2 žáků

stupeň

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

52 žáků
107 žáků
18 žáků
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3. 2. pololetí

I.

stupeň:
151 žáků
42 žáků
6 žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo
Neprospělo
II.
stupeň
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

56 žáků
106 žáků
12 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

13
28
41

1
16
17

1
4
5

0
3
3

1
1
2

26
69
95

0
0
0

18
18
36

6
15
21

2
7
9

0
4
4

0
0
0

59
63
122

151
56
207

31
46
77

7
31
38

3
11
14

0
7
7

1
1
2

85
132
217

151
56
207

Celkem
2,pololetí
1. stupeň
2. stupeň

Celkem
1 + 2.
pol.
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
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III. Výsledky vzdělávání žáků
4. Hodnocení SCIO testů Modul A – 8. třídy (2013/2014)
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).
6.
Testy jsou odolné proti náhodným vlivům, které se jinak mohou na výkonu žáka
projevit, obsahují pouze základní a probrané učivo.
7.
Testování proběhlo 16. května 2014. 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.
8.
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.
9.
Testování se zúčastnilo celkem 5369 žáků z 310 škol a 460 tříd z celé republiky.
Nejvíce žáků se zúčastnilo opět v Moravskoslezském kraji (16%), Zlínském kraji (15%).
V Jihočeském kraji 4% všech zúčastněných žáků.
10.
Pokud bychom testy všech 5369 žáků posuzovali podle toho, kolik úloh žáci
vynechávali ( pravděpodobně si s nimi neuměli poradit), byl nejtěžší test z matematiky.
11. Všechny testy jsou děleny na části podle dovedností
12.
Znalosti – žák si vybaví, reprodukuje nebo rozezná dříve naučené informace
13. Porozumění – žák dokáže vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku, pochopit
studovanou látku, umí si vybavit informace a shrnout je
14. Aplikace – přibývá tvořivé a složitější myšlení, žák si látku nejen vybaví, ale také s ní
dále pracuje
15. V každém testu jsou také vyhodnoceny tématické části
16. Test OSP se skládá ze tří specifických částí, z nichž každá testuje jeden ze tří základních
typů myšlení
17.
verbální (části slovní zásoba, orientace v textu)
18. analytické (části analýza informací, orientace v grafu a tabulce, orientace v obrázku)
19. kvantitativní (části porovnávání hodnot, číselné operace)
20.
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).
21.
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.
22.
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).
5.

23.Výsledky testování žáků naší školy
24.

Percentil vyjadřuje procento počtu žáků, které účastník předstihl (percentil 80
znamená, že předstihl 80% zúčastněných žáků). Percentil do 30 znamená

22

podprůměrný výsledek, 30 – 70 průměrný, 70 – 85 nadprůměrný a nad 85 vysoce
nadprůměrný výsledek.
25.
26. 8. A – 22 žáků
27.
celkem 8.A
28. průměrný percentil
57,4
29. nadprůměrný výsledek 7 žáků
30. vysoce nadprůměrný výsl.
1 žák
31.
32. 8. B – 18 žáků
33.
celkem 8.B
34. průměrný percentil
35,3
35. nadprůměrný výsledek 2 žáci
36. vysoce nadprůměrný výsl.
1 žák
37.
38.

Čj

OSP
54
6 žáků

M
61,8

8 žáků
1 žák

5 žáků
2 žáci

Čj

OSP
32,9
1 žák

2 žáci

M
35

0 žáků
2 žáci

56,4

38,1
4 žáci

2 žáci

2 žáci

39. 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.
41. Předpoklady pro zvolenou školu
42.
přiměřené, velmi dobré, vynikající
43. 8. A – 22 žáků
14 žáků
44. 8. B – 18 žáků
16 žáků
45.
46. Kromě toho je u Čj a M vyhodnoceno sebevědomí žáka (zda žák své schopnosti
přeceňuje, jsou přiměřené, nebo své schopnosti podceňuje).
47.
přeceňují
podceňují
přiměřené
48. 8. A – 22 žáků
Čj
7
7
8
49.
M
5
4
13
50. 8. B – 18 žáků
Čj
10
3
5
51.
M
9
2
7
52.
53.
54. Mgr. Martin Procházka
55. výchovný poradce pro 5. – 9. ročník
56.
57.
40.
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3)Výsledky soutěží
Sport na TGM
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 mažoretky.
Naši žáci sbírali medaile na republikových soutěžích v běhu na lyžích i ve snowboardingu. Na
republikové zimní olympiádě mládeže jsme si zásluhou Silvie Mikešové /2x3. místo/ a
Matouše Koudelky/3. a 5. m./ odvezli 3 medaile ve snowboardingu a přispěli k vynikajícímu
úspěchu celého jč. kraje /2. místo celkově/. Naší školu zde reprezentovali také lyžaři běžci –
Švejda, Tischler, Daverná a Willmannová a to v biatlonu /nejlépe Jakub Švejda – 2x6.m/.
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. Starší žáci absolvovali rep. finále v Pardubicích.
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 /pom/ a 3.m./ show/ na republice obsadili na MS 10./pom/ a 4./show/ místo.
A jsme u atletických soutěží. I tady jsme zaznamenali výborné výsledky. Z atletické soutěže
družstev Poháru rozhlasu prachatického okresu si odvezlo družstvo starších žaček zlatou a
družstvo ml. dívek a ml. chlapců stříbrnou 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 - Šimon Pek,
Ondřej Jošt (1. ve skoku vysokém), 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
Pohár rozhlasu
Ve dnech 14. a 15. května se uskutečnilo v Prachaticích okresní kolo soutěže družstev v lehké
atletice. Mladší žákyně získaly celkově druhé místo, starší chlapci páté místo a družstva
starších dívek a mladších chlapců postoupila do krajského kola. To proběhlo 20. května
v Táboře. Zde se sešla velká konkurence a naši žáci se neztratili. Z devíti družstev chlapci
obsadili 7. a dívky 6. místo. Nelze opomenout výrazné individuální úspěchy:
Ondřej Jošt zvítězil ve skoku vysokém výkonem 160cm
Adélka Nováková zvítězila v běhu na 800m a přidala osobní rekord ve skoku dalekém 421 cm
Terezka Plánková měla svůj den a osobním rekordem 140cm získala ve skoku vysokém 4.
místo a přidala osobák ve skoku dalekém 423 cm
Všem závodníkům patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Hudečková
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Výsledky žáků v dalších soutěžích
Soutěže v českém jazyce
Recitační soutěž –
Nella Pflanzerová – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola
Ondřej Jošt – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola
Tereza Plánková – 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola
Olympiáda v českém jazyce:
Ludmila Důrová – 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola
Soutěže v cizích jazycích
Konverzační soutěž v anglickém jazyce:
Zdeněk Frček – 1.místo v okresním kole
Jaroslav Podlešák – 4. místo v okresním kole
Petra Neužilová – 3. místo v okresním kole
Barbara Koukalová – 7. místo v okresním kole
Konverzační soutěž v německém jazyce
Aneta Nová – 3. místo v okresním kole
Stanislav Hrubý – 4. místo v okresní kole
Matematické soutěže
Matematický klokan – účast všech žáků 2. – 9. tříd,
Adam Kovalčík obsadil 3. místo v okresním kole
Matematická olympiáda
6.třídy – 8 žáků se účastnilo okresního kola – Adam Kovalčík – 6. místo v OK,
Andrea Kovalčíková, František Had, Jakub Had, Jan Krejčí, Veronika Hodoušková,
Barbora Květoňová, Rostislav Frýdek
Pythagoriáda –
školního kola se zúčastnilo 55 žáků,
Ondřej Červený – 1. místo v okresním kole
Adam Kovalčík – 8. místo v okresním kole
Jihočeský zvonek (soutěž ve zpěvu)
Okrskové kolo:
Ondřej Červený – 1. místo – postup do okresního kola
Kateřina Havrdová – 2. místo
Daniel Červený – 2. místo
Kristýna Pojslová – 3. místo
Oblastní soutěž Hlídek mladých zdravotníků a Záchranářská soutěž –
Nikola Nová, Silvie Mikešová, Alice Grulichová, Sára Štěchová, Ondřej Jošt – 2. místo
v okresním kole soutěže
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Biologická olympiáda – postup do okresního kola – Jakub Švejda, Nikola Čáchová,
Miroslava Höhneová, Adam Preisler, Vojtěch Burian, Zdeněk Frček
Přírodovědná soutěž NP Šumava – 3. místo – Tereza Czerwenková, 1. místo Barbora
Kučerová, 1. místo – Tamara Simetová,2. místo – Petr Podskalský, 3. místo – Vojtěch Burian

Výroční zpráva – výtvarná výchova – školní rok 2013/2014
Během školního roku se žáci všech ročníků (I. i II. stupně) zúčastňují různých výtvarných
soutěží a projektů. I v letošním školním roce tomu nebylo jinak.
Září - proběhlo vyhodnocení soutěže „Požárníci očima dětí“ z minulého školního roku a
žák Šimon Pavlásek (tehdy ze 4.B) získal 1. místo
Říjen – „Stonožka“ charitativní projekt – malování vánočních blahopřání pro „Hnutí na
vlastních nohách“ (zapojeny 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 7.A, 7.B)
Listopad – „Máme rádi Vánoce“ vánoční soutěž vyhlášená Informačním střediskem
Vimperk – žáci 5.B jako kolektiv vyhráli 1. místo (zapojeny 5.A a 5.B)
Prosinec – „Sport je radost“ – soutěž vyhlášena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy
(zapojeny 7.A a 7.B)
Leden – „Co Čech, to muzikant“ – vyhlášeno Národním institutem dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako součást projektu „Evropa ve škole“
(zapojeny 7.A a 7.B)
Únor – „Moje nejoblíbenější rostlina“ vyhlásil Český zahrádkářský svaz (zapojeny 4.A,
4.B, 5.B)
Březen – „Požárníci očima dětí“ vyhlásil Hasičský záchranný sbor Jčk (zapojen celý I.
stupeň)
Duben – „Máme rádi zvířata“ vyhlásilo město Vimperk jako organizátor české části
filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision (zapojeny 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 7.A, 7.B)
Květen – „Cestou dvou bratří – VELEHRAD 2014“ vyhlásila PETARDA PRODUCTION
a.s. u příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje (zapojena
7.A, 7.B)
I .i II. stupeň celoročně připravuje výtvarné projekty, které jsou propojeny s některými
předměty jako dějepis, přírodopis, vlastivěda, prvouka a dopravní výchova. Některé projekty
jsou propojeny i mezi I. a II. stupněm. Obrázky žáků ze všech ročníků celoročně používáme
na výzdobu obou budov, zejména pak na Velikonoce a Vánoce. V neposlední řadě se žáci celé
školy podílejí na výzdobě sportoviště při Mistrovství v mažoretkovém sportu.
Margit Řeřichová
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4.Výsledky a hodnocení ST

SKIRAPLÉ – KROUŽEK LYŽOVÁNÍ
Lyže, inline brusle, kolo, běh, hry,…..tomu všemu se věnují děti, které chodí do kroužku
lyžování – Skiraplé, který je přípravkou sportovních tříd naší školy a Sportovního střediska
Ski klubu Šumava. V letošním školním roce se do kroužku přihlásilo celkem 50 dětí ve věku
od 6 do 10 let a to nejen z naší školy.
V podzimním období se děti – „skiraplata“ scházela každé úterý a čtvrtek v tělocvičně, na
hřišti naší základní školy nebo ve Sportovním areálu Vodník pod vedením Evy Daverné,
Martiny a Jakuba Mondlových. Společně s trenéry se děti věnovaly rozvoji pohybových
schopností, pohybovým hrám, základům atletiky, gymnastiky, sportovních her,….. Na
podzim se v rámci tréninků zúčastnily seriálu běžeckých závodů na Vodníku, pořádaných Ski
klubem Šumava pod názvem SEM – TAM, Běhu do vrchu Vodník, Lyžařského krosu na
Hajné Hoře a běžeckého závodu Na Kuřidle ve Strakonicích.
Lyžování na přírodním sněhu si lyžaři letos opravdu moc neužili. I přesto si skiraplata
díky uměle zasněžovaných tratím přece jen v zimě na čertovská prkýnka několikrát stoupla.
Soustředění tentokrát strávily mladší děti na Horské Kvildě a starší děti ve Stožci ve
Středisku environmentální výchovy NPŠ. O sportování, závodění, zábavu a objevování tajů
přírody nebyla na soustředěních nouze. Starší skiraplata na svém soustředění ve Stožci
prozkoumala vodu ve výukovém programu „Vodní království“ a prošla si puštíkovu stezku,
na které nechybělo plnění přírodovědných úkolů.
Na závěr lyžařské sezony 2013/2014 byla všechna šikovná skiraplata, která se aktivně
zúčastňovala tréninků a závodů, oceněna na „Slavnostním závěrečném zhodnocení lyžařské
sezóny Ski klubu Šumava a Skiraplé“, které se konalo v Penzionu Volyňka ve Vimperku.
Mondlová M.
Nejlepší závodníci Ski klubu Šumava – SpS – skupina Pavlásek
MLADŠÍ DOROST

Michaela Willmannová
Ročník 1999 - mladší dorostenka prvním rokem, žákyně 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
7 a 8 místo na MČR H. Mísečky 6a 4 km volně
4. místo ze štafety na ČP
12. místo ve výkonnostním žebříčku a 13. místo v ceklovém hodnocení ČP
Pro příští rok zařazena do SCM C
Medailistka z MČR v biatlonu!!
Přijata ke studiu na sportovní gymnázium
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Evelínka Daverná
roč. 1999 prvním rokem mladší dorostenka, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk
31. místo ve výkonnostním žebříčku
22.místo v kvalifikaci sprintu na MČR
Doplňkově se velmi uspěšně věnuje biatlonu

Mirka Chvalová
roč. 1999 prvním rokem mladší dorostenka, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk
26. místo ve výkonnostním žebříčku
21.místo v individuálním závodě na MČR – 5km skate H. Mísečky
David Řehoř
roč. 1999 prvním rokem mladší dorostenec, žák 8. třídy ZŠ TGM Vimperk
Účastník závodů ČP v běhu na lyžích.

Daniel Červený
roč. 1999 prvním rokem mladší dorostenec, žák 8. třídy ZŠ TGM Vimperk
Účastník závodů ČP v běhu na lyžích.

STARŠÍ ŽÁCI
Adélka Nováková
mladší žákyně roč. 2000, žákyně 8. třídy ZŠ TGM Vimperk
třetí v celkovém hodnocení ČP starších žákyň a čtvrtá v pořadí
výkonnostního žebříčku.
Členka zlaté štafety na MČR, čtvrtá v individuálním závodě na MČR na sprint volně.
Druhé místo na prvních závodech ČP – 3 km volně.
Obsadila 13.místo na závodech – Trofeo Topolino ve Val di Fiemme
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Matěj Vachuta
Mladší žák roč. 2000, žák 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
14. v celkovém hodnocení ČP starších žáků a 12. místo ve výkonnostním
žebříčku
7. místo ve štafetě na MČR, 7.místo v individuálním závodě MČR a 8.místo na
individuálním ČP

Josef Tischler
Mladší žák roč. 2000, žák 8. třídy ZŠ TGM Vimperk
11. v celkovém hodnocení ČP starších žáků a 10. místo ve výkonnostním žebříčku
7. místo ve štafetě na MČR, 10.místo v individuálním startu na prvním závodě ČP
8. místo v kvalifikaci sprintu na MČR
Jakub Švejda
Mladší žák roč. 2000, žák 7. třídy ZŠ TGM Vimperk
15. v celkovém hodnocení ČP starších žáků a 16. místo ve výkonnostním
žebříčku
7. místo ve štafetě na MČR, 15.místo v individuálním závodě ČP
12. místo v kvalifikaci sprintu na MČR

Jiří Kobr
Starší žák roč. 2000, žák 7.třídy ZŠ TGM
Účastník závodů ČP
Výrazný výkonnostní pokrok!!
42. místo ve výkonnostním žebříčku
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.
Starší žáci a žákyně Ski klubu Šumava se stali mistry republiky v soutěži smíšených
družstev, kde zvítězili s náskokem téměř 200 bodů na druhý Jablonec a třetí Jilemnici.
Celkem na MČR ve Vimperku získali 4 individuální medailíe(tři zlaté a jednu bronzovou),
k tomu přidali i výborné výsledky ve štafetách – kluci i holky vyhráli, k tomu byla druhá
štafeta kluků sedmá!!.
Na ostatních závodech ČP ( Jilemnice a Jablonec) jsme vybojovali dalších 11 medailových
umístění a celou řadu krásných umístění do 10. místa.
Závodů ČP se pravidelně účastnilo 15 závodníků, celkem jich atmosféru republikových
závodů zažilo 17.
V přípravném období družstvo SpS absolvovalo 8 týdenních soustředění - přípravné období –
Zadov, Prachatice, cyklopuťák, Livigno, Kubova Huť, - zimní období - Seefeld, Kvilda.

Ve Vimperku 8.4. 2014
Zpracoval: Zbyněk Pavlásek
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Hodnocení sezóny 2013 -14 SK Snowriders
Sezóna 2013-2014 našeho klubu byla poplatná podmínkám, které letošní zima vytvořila. 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 pouze pěti závodů. Tréninková příprava probíhala na suchu ve Vimperku i na
sněhu na Zadově nebo Horní Vltavici – trénovalo se 2x týdně /členové SG měli tréninky 4x/ a
tréninky byly doplněny soustředěními : 3 letní – Meder, Křišťanovický rybník a Adršpach–
kola, atletika, plavání, obratnost, hry, 3 podzimní na ledovcích v Alpách/Hintertux/ a 6
zimních – Zadov, 2x Kubova Huť- Horní Vltavice, Hochficht, Železná Ruda a Dachstein,
zaměřených na trénink jednotlivých snowboardových disciplin. Úzce spolupracujeme
s úsekem snowboardingu při Svazu lyžařů. Naši snowboarďáci reprezentovali nejenom jižní
Čechy, ale také republiku. Nejdůležitějšími akcemi této sezóny byly republiková zimní
olympiáda mládeže na Vysočině a MSJ v italském Valmalencu, kde naši republiku
reprezentovali 2 naši závodníci - Radek Vintr a Michal Hanko. Michal Hanko si odvezl
z mistrovství světa juniorů cenné 6. místo ve snowboardcrossové štafetě. Na závodech
evropského poháru se velmi dobře prezentovala freestylistka Diana Augustinová / 3. v Urampě/ a v dětské kategorii Sára Veselková . Republikové, případně krajské závody se
bohužel neuskutečnily. Velmi dobře si jako již tradičně vedli naši mladí reprezentanti na
republikové olympiádě mládeže, která se uskutečnila za značného úsilí pořadatelů na
jihlavském Šacberku – pro jč. kraj získali 5 medailí / Jan Formánek 2x2., Silvie Mikešová 2x
3. a Matouš Koudelka 3. místo/.
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
– trénovali ve Vltavici. Během jediné sezóny zvládli základy ježdění a pokud u snowboardu
vydrží, budou určitě příslibem do budoucna.
LA Zadov připravoval rozšíření snowparku, které však vzhledem k nedostatku sněhu
nebylo vůbec možno využít.
Stejně tak bylo připraveno 5 závodů, které za neustálého překládání, jsme nakonec byli nuceni
zrušit.
Úspěšní jsme byli na poli malých grantů - ze dvou podaných jsme získali dva. Využijeme
možnosti zakoupení snbslalolmových tyčí.
Sezóna byla připravena i po stránce mezinárodní spolupráce, kdy byl navázán kontakt
s hornorakouským úsekem snowboardingu.
Zvláštní dík patří členům výboru našeho klubu, který se schází jednou měsíčně a vždy je co
řešit.
Již delší dobu existuje úzká spolupráce mezi klubem SK Snowriders a Základní školou TGM
ve Vimperku, která dětem umožňuje systematickou a dlouhodobou tréninkovou přípravu.
Vážíme si aktivní podpory ze strany vedení školy.
Josef Bejček, předseda SK Snowriders
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V.Uskutečněné projekty
Projekt Zvládnu to
Žáci 9. tříd se jako každoročně zúčastnili třídenního soustředění v hotelu Kodrea na
Nových Hutích. Smyslem projektu Zvládnu to je příprava na přijímací zkoušky, které jsou
v letošním roce opět zavedeny. Intenzivní příprava probíhala v předmětech český jazyk a
matematika, kde si budoucí studenti opakovali učivo formou různých testů a zvykali si tak na
styl, který se u přijímacích zkoušek objeví.
V průběhu soustředění nás navštívili také vyučující z Gymnázia ve Vimperku a
probírali s deváťáky podrobně Scio testy, které budou u přijímacích zkoušek na gymnázia.
Tímto bych chtěla poděkovat pí uč. Tláskalové a p. uč. Daňkovi za snahu, ochotu a čas, který
věnovali našim žákům.
Celé soustředění probíhalo v příjemné atmosféře, žáci projevovali zájem o učivo, které
probíhalo jinou formou než ve škole. Projekt Zvládnu to je důležitý nejen pro přípravu na
střední školu, ale také proto, že třídy, které se zanedlouho rozejdou, spolu prožily příjemné tři
dny a nikomu se nechtělo domů. Z ankety, kterou účastníci projektu vyplňovali, vyplynulo, že
se všem akce líbila a všichni by ji doporučili i budoucím deváťákům.
Mgr. Dana Toušlová

Strom absolventů
Odbor životního prostředí MěÚ Vimperk přišel s nápadem – každá 9. třída
vimperských škol si zasadí svůj strom. 17. 6. 2014 zasadili svůj strom žáci 9. A a 9. B
Základní školy T. G. Masaryka Vimperk. Celá akce proběhla jako malá slavnost, při které
nechyběly poezie, hudba a přání úspěšného vykročení do dalšího studia vycházejícím žákům
od starosty města Bohumila Petráška. Ale to připomínám tu slavnostnější část akce. Hlavní
byla práce: kopání, práce s lopatou, hrabání, přihnojení, připevnění tabulky, správné usazení
dubu letního a spousta souvisejících pracovních činností. I s tímto si žáci školy pod dohledem
odborné firmy a pracovníků odboru životního prostředí hravě poradili. Nezbývá nic jiného,
než popřát stromům, ať se jim na pravém břehu Volyňky dobře daří. Vycházejícím žákům
hodně štěstí a úspěchů v následujícím období.
Mgr. Martin Procházka
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Projekt ŠKOLA NANEČISTO
Společných setkání dětí z mateřských škol a pedagogů ZŠ TGM proběhlo v letošním
školním roce celkem pět.
První – návštěva v 1. třídách (prosinec)
Druhé – příprava na zápis do školy (leden)
Třetí – zpíváme si, kreslíme a cvičíme (březen)
Čtvrté – prohlídka hlavní budovy školy (duben)
Páté - pasování na žáky ZŠ TGM proběhlo ve středu 28. května 2014 v zaplněném sále
MěKS ve Vimperku.
Na úvod se s krátkým pásmem představily děti ze školní družiny, po té následovalo
představení jednotlivých předškoláků. Na pódium děti uváděli žáci 8. tříd, kteří se tak zároveň
stali jejich patrony. Předškoláky na žáky 1. ročníku ZŠ TGM slavnostně pasovala paní
ředitelka Dagmar Rückerová.
Předškoláci dostali na památku plnicí pero, sáček do školy, pexeso a pamětní list. S dětmi se
přišly symbolicky rozloučit i paní učitelky z mateřských škol. Na závěr zahrály děti ze školní
družiny pohádku
O poslušných kůzlátkách a následovala první neformální schůzka rodičů a budoucích třídních
učitelek. Rodiče také mohli sledovat fotografie ze všech setkání projektu. Pro děti byly
připraveny soutěže o sladkou odměnu.
Mgr. Dagmar Daňková

1) Dopravní výchova
Dopravní výchova je od roku 2013 součástí RVP ZV (Rámcového vzdělávacího programu
základního vzdělávání). Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí
základního vzdělávání. Dopravní výchova zatím není samostatným předmětem na základních
školách, ale prostupuje současnými předměty. Téma bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním
provozu je zahrnuto do obou stupňů vzdělávání na základních školách. Město Vimperk má
svého proškoleného pracovníka dopravní výchovy, který úzce spolupracuje s naší základní
školou. Provádí děti teorií a prakticky s nimi prochází a využívá dopravní hřiště.
2) Dopravní den
Dne 9.5.2014 na naší škole proběhl den zaměřený na dopravní výchovu. Děti měly připravena
různá stanoviště, na kterých se dozvídaly jak se bezpečně pohybovat po silnici- ať už na kole
nebo jako chodci. Dozvěděly se praktické informace ze zdravovědy a první pomoci, správné
vybavení a seřízení kola. Na dopravním hřišti žáci absolvovali zkušební jízdy. Po úspěšném
teoretickém i praktickém výcviku žáci 4. tříd obdrželi průkaz cyklisty. Testy ze znalostí
nebyly výjimkou ani pro jiné ročníky na 1. stupni. Do dopravního dne byl zapojen Městský
úřad ve Vimperku- odbor dopravy, zdravotní pracovnice i Městská policie. Doufáme, že den
se dětem líbil a získané informace i dovednosti využijí hlavně prakticky.

Mgr. Martina Koubová
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Projekt spolupráce prvních a devátých tříd
Také letošním prvňáčkům zpestřovaly školní dny svými nápady a připravenými programy
žáci devátých tříd.
Na sklonku minulého roku první a deváté třídy společně prožily den, který byl ve znamení
společné četby pohádky. Starší spolužáci předčítali těm mladším pohádku O koblížkovi a
potom následovaly různé činnosti, jež vyplynuly z tohoto textu – malování, vyprávění o
pohádce a další.
O Velikonocích oba ročníky vítaly jaro také společnou prací – starší děti vyprávěly těm
z prvních tříd o velikonočních tradicích a zvycích, po té děti vyráběly kraslice, pletly spolu
pomlázky a vyráběly dekorace na březové větvičce. Na školní zahradě prvňáčci hledali
velikonoční poklad, druhá skupina si pro malé spolužáky připravila překážkovou dráhu do
tělocvičny.
Na konci školního roku vyvrcholí spolupráce prvních a devátých tříd společným
vystoupením na školní slavnosti.
Jana Frčková

Další uskutečněné projekty
Vlastní časopis –9. třídy
Velikonoce 1/9
Čteme dětem 1/9
Den Země
Dopravní den
Karneval na ledě
Mikulášská nadílka
Strom absolventů
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VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
Hodnocení protidrogové prevence na ZŠ TGM Vimperk,
1.máje 268 za školní rok 2013 - 2014
Ve školním roce 2013/2014 byl realizován minimální preventivní program,
který vycházel ze zkušeností předešlých let, sociálního klimatu školy a možností, kterými
škola disponuje. Na I. stupni byly realizovány programy Policie ČR Vím co smím
Bezpečnost silničního provozu v 1. třídách,

Ajaxův zápisník ve 2. třídách,

a

Vlastní

bezpečnost ve 3. třídách, Znám své jízdní kolo, Identikit pachatele ve 4.třídách, Znám své
jízdní kolo a Legrace nebo vážná věc v 5. třídách.

Na II. stupni proběhly tyto programy

Policie ČR Kyberšikana, Legrace nebo vážná věc, Trestní odpovědnost.
V průběhu roku byly čerpány prostředky z projektu Můj život, které byly použity na
interaktitvní besedy Phénix o.s. Portus Prachatice. 1. třídy – Buď opatrný, 2. třídy Život s paní
cigaretou, 3. třídy Jedna sklenka neublíží, 4. třídy Kuřákova plíce, 5. třídy Šikana, 6. třídy
Šikana, 7. třídy Kyberšikana, 8. třídy Drogy v našem životě, 9. třídy Sex faktor.
V rámci sociálního klimatu na naší škole přetrvával během celého školního roku
primární problém ve vztazích žáků mezi sebou a 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, vztazích mezi žáky.
V 6. ročnících byl uskutečněn Adaptační kurz ve Stožci ve spolupráci s NP Šumava.
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.
Intervenční šetření metodika prevence proběhlo ve třídě 8.A se zaměřením na šikanu,
bylo provedeno dotazníkovou metodou a proběhlo narovnání vztahů mezi žáky.
Schránka důvěry byla kontrolována

pravidelně 1x týdně, po celou dobu nebyla

vhozena žádná zpráva.
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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.
Větší pozornost je nutno zaměřit na žáky s rizikovým chováním, udržet
stávající volnočasové aktivity, věnovat větší péči aktivizaci pedagogického sboru a zlepšit
spolupráci s rodiči.
Závěrem lze říci, že i přes výše zmíněné nedostatky plní škola v oblasti primární
protidrogové prevence svoji úlohu za daných podmínek na velmi dobré úrovni.

Metodik prevence: Mgr. Vladislava Lehečková
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2. Hodnocení činnosti výchovných poradců
Hodnocení činnosti výchovného poradce za šk. rok 2013/2014
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
25. 10. – SŠ Nerudova Vimperk – Den řemesel – všichni vycházející žáci
21. 11. – Vzdělání a řemeslo Č. Budějovice – vycházející žáci
27. 3. – ÚP IPS Prachatice – VIII.A, VIII.B
3. 4. – Rohde a Schwarz – VIII.A
10. 4. – Rohde a Schwarz – VIII.B
3. Besedy žáků 9. tříd
8. 10. – finanční gramotnost - IX.B
15. 10. – finanční gramotnost - IX.A
22. 10. – finanční gramotnost - IX.B
22. 10. – GaSOŠe Vimperk – IX.A
5. 11. – finanční gramotnost – IX.A
12. 11. – SPŠ Strakonice – IX.A, IX.B
19. 11. – SŠ automobilní Č. Budějovice – IX.A, IX.B
26. 11. – SPŠ Volyně – IX.A, IX.B
10. 12. – finanční gramotnost – IX.B
17. 12. – finanční gramotnost – IX.A
17. 12. – SŠ Oselce – IX.A, IX.B
6. 3. – A. Wagnerová – IX.A
13. 3. – A. Wagnerová – IX.B
4. Zjištění předpokladů pro studium
v září 2013 byli žáci 9. tříd seznámeni s vyhodnocením testů SCIO Modul A, které proběhlo
v květnu 2013
16. 5. 2014 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
14. 10. 2013 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.
13. 11. 2013 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 2013/14 splnilo povinných 9 let šk. docházky celkem 40 žáků(19 chlapců a 21
dívek). V prvním kole přijímacího řízení byli přijati všichni žáci. Maturitní obory bude
studovat 50% vycházejících žáků. Na učební obory odchází celkem 20 žáků(50%).
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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 2013/14 bylo evidováno v pátých až devátých třídách celkem 47 žáků s SPU,
integrováni byli 4 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
9. 4. 2014 se konala schůzka výchovných poradců v Prachaticích – naší školu zastupoval
výchovný poradce pro II. stupeň Mgr. Martin Procházka – hlavním bodem programu byl
individuální vzdělávací program
Mgr. Martin Procházka
vých. poradce pro 5. – 9. tř.

Výchovné poradenství na prvním stupni (1. – 4. ročníky)
Jednou z hlavních činností výchovného poradce na 1. stupni je péče o žáky s vývojovými
poruchami učení, spolupráce a konzultace s jednotlivými učiteli při řešení výchovných a
výukových problémů, monitorování žáků s problémy v učení či v chování, hledání řešení
těchto problémů spolu s pedagogy a školní psycholožkou, spolupráce s rodiči, účast na
jednání s rodiči problémových žáků, účast na výchovných komisích, koordinace práce učitelů
s žáky se specifickými potřebami. Učitelé pomáhají žákům s vývojovými poruchami učení
podle plánů pomoci dítěti, které vypracovává školní psycholožka PhDr. Alena Wagnerová.
Na školní psycholožku se mohou obracet rodiče s různými otázkami týkajícími se jejich dítěte
každou středu v hlavní budově a každý čtvrtek v budově v parku. V rámci plánů osobního
rozvoje dítěte bývají žáci zařazováni do kroužku reedukace. V letošním roce probíhala
reedukace pod vedením paní učitelky Jany Frčkové.
Mgr. Iva Karasová výchovná poradkyně 1. - 4. tříd

38

3.ICT
Zpráva ICT koordinátora 2013/14
Ve školním roce 2013 2014 došlo v oblasti informačních technologii k těmto změnám.
1) V učebně informatiky byly obměněny 3 počítače a doplněno sedm počítačů
v kompletní sestavě a tím se kapacita učebny zvýšila na 20 pracovišť + 10 v učebně
chemie
2) Byla nainstalována wi-fi síť ve všech prostorách školy
3) V počítačové učebně proběhlo doplnění všech pracovišť o sluchátkovou soupravu
4) Proběhla registrace a využívání testovacích programů Pro školy
5) Průběžně se prováděla údržba sítě, hardwaru a odstraňovaly provozní poruchy ve
spolupráci se správcem sítě firmou IT Profi
6) V počítačové učebně byla nainstalována obrazovka, která slouží jako přídavný
monitor učitelského počítače pro žáky
7) Ve sborovně byl obměněn jeden počítač
8) Došlo k využití kopírky ve sborovně jako skeneru do přílohy e-mailu a plně je
využívána jako tiskárna z počítačů v síti
Mgr. Jiří Toušl

4. Enviromentální výchova
Ekologická výchova na l. stupni
Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj.
takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na
životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a
kvality života. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky
odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.
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. Učitelé zajišťují
květinovou výzdobu školních chodeb a tříd a vedou děti k péči o květiny. I tento školní rok
2013/2014 jsme navštívili mezinárodní filmový festival o zvířatech Natur Vision .
Ekologie je také vyučována v rámci předmětů: Prvouka, Člověk a jeho svět, Přírodověda a
Vlastivěda.
Probíhá spolupráce s NP Šumava. Výukové programy NP a CHKO Šumava nabízejí
množství témat o šumavské přírodě, z nichž žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné
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k ekologickému myšlení. Každá třída si mohla z aktuálních programů vybrat odpovídající
Rámcově vzdělávacímu plánu ZŠ, osnovám i věku dětí. Učitelé pro své třídní kolektivy
sjednali s pracovníky Střediska environmentální výchovy NP a CHKO Šumava 2 – 3
programy. Některé byly vedeny v učebně Střediska, jiné v terénu, v duchu hesla “ Národní
park Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým nebem“. Součástí všech výukových programů
jsou pracovní listy, které jsou používány ve vyučovacích hodinách.
Naše škola je partnerskou školou NP a CHKO Šumava. V rámci partnerství naše škola
získala řadu výhod, např. sešity pro žáky prvních tříd, sešity pro účastníky výukových
programů, propagační materiály, nástěnný kalendář „ Světem šumavské přírody“. V rámci
spolupráce s NP jsme se zúčastnili jejich Dne Země a přírodovědné soutěže. Třetího ročníku
přírodovědné soutěže „Národní park Šumava ve školních lavicích“se zúčastnili žáci 2. až 5.
tříd. Učitelé soutěžní práce opravili a předali do SEV Vimperk. Po vyhodnocení I. a II. kola
byli na Slavnostním vyhlášení vítězů na vimperském zámku oceněni: Czerwenková Tereza –
3. místo I. kategorie (2. roč.), Kučerová Barbora – 1. místo a Simetová Tamara – 2. místo obě
II. kategorie (3. roč.), Podskalský Petr – 2. místo III. kategorie ( 4.roč.).

Mgr. Iva Karasová

Ekologická výchova.
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..
Letošní školní rok jsme navštívili filmy Bionika – příroda a technika, Surikaty
Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země.
Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a
CHKO Šumava Vimperk, Stožec a Kašperské Hory.

6. A – v září navštívila Stanici na záchranu zvířat v Klášterci u Vimperka, kde se dozvěděli
plno informací nejen o stanici, ale i jak se zachovat v případě nálezu zraněného živočicha.
- v listopadu se třída zúčastnila adaptačního kurzu ve Stožci, kde absolvovali program:
Vítejte v NP a CHKO Šumava a programu Život na staré Šumavě
- v lednu navštívili NP Šumava Vimperk, kde absolvovali program Vodní svět pod
mikroskopem, na který navázali v dubnu programem Půdní svět pod mikroskopem.
V měsíci červnu se vydali do Arboreta, kde zkoumali půdní živočichy pod lupou.
.
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6. B – zúčastnila se stejného programu v Klášterci jako 6. A. V listopadu stejného
adaptačního kurzu. V měsíci lednu navštívili žáci program Vydra říční – hravá i dravá.
7.A – národní park pro ně připravil program Půdní svět pod mikroskopem v měsíci lednu.
7.B – v měsíci březnu absolvovali program Ptáci
8.A – třída navštívila v měsíci lednu nový výukový program Bionika – příroda a technika a v
dubnu Z dávných dob šumavských
8.B – v měsíci lednu žáci absolvovali program NP a CHKO Šumava a v únoru zajímavý
program Bobři, v dubnu navštívili programu Z dávných dob šumavských
9. A – v lednu se zúčastnili programu NP a CHKO Šumava a v měsíci .únoru navázali na
tento program tématem Z dávných dob šumavských. V březnu se zúčastnili programu
Bionika. V dubnu absolvovali turistický program – navštívili Areál lesních her ve Stožci a pak
se vydali po běžkařské trase za Černý Kříž, kde byl letos postaven nejdelší dřevěný most v
ČR přes Studenou Vltavu.
9. B -. v prosinci se zúčastnili také programu NP a CHKO Šumava ve Vimperku.
- v lednu absolvovali nový výukový program Bionika -. věda a technika v přírodních
vědách. V březnu se věnovali programu Z dávných dob šumavských.
Mgr. Bohumila Sellnerová

Den Země
V pátek 2. května proběhl na naší škole Den Země. Kromě úklidu prostor kolem školy měly
děti pestrý program. Pro žáky šestých tříd připravila pí uč. Čejková zajímavá mikroskopická
pozorování. Žáci sedmých a devátých tříd pracovaly na projektech Poznej svůj strom a NP
Šumava. Žáci osmých tříd poznávaly historický Vimperk doplněný o prohlídku vimperského
zámku s průvodcem. Na závěr Dne Země zástupci mysliveckého spolku předvedli dětem
ukázky vábení zvěře. I přes ne úplně ideální počasí se Den Země vydařil.
Jana Hudečková
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5. Školní družina
Závěrečná zpráva o školní družině za rok 2013 - 2014
I letošní září byl o zápis do školní družiny velký zájem. Celkem se přihlásilo 102 dětí, z
toho 36 žáků z prvních tříd. Děti byly rozděleny do 4 skupin, resp. oddělení. I. oddělení (23
žáků) měla na starosti vychovatelka Kateřina Vladyková, II. oddělení (23 žáků) vedoucí
vychovatelka Lenka Malíková, III. oddělení (29 žáků) vychovatelka Alena Iglerová a o 4.
oddělení (27 dětí) se střídala vychovatelka Bronislava Desatová a vychovatel Mgr. Václav
Jakš. Paní Kateřina Vladyková byla dočasně v době pracovní neschopnosti zastupována
vychovatelkou Ivetou Pavlíkovou, která i v druhém pololetí vypomáhala ve školní družině v
I.oddělení s úvazkem 0,2.
Školní družina zajišťuje pro děti především odpočinkové činnosti, znamenající relaxaci po
denní výuce, rekreační a tělovýchovné činnosti, a činnosti zájmové, jež rozvíjejí žákovu
osobnost.
V podzimních měsících jsme využívali především travnatý pozemek a hřiště u hlavní
budovy školy, třídy v přízemí v parku, dopravní hřiště a tělocvičnu. Za pěkného podzimního
počasí jsme pobývali na hřištích a na pozemku školy, nebo se projížděli na kolech a
koloběžkách na dopravním hřišti. Kluci a holky se těšili ze sběru spadaných kaštanů pro lesní
zvířátka a pro tvorbu ozdobných výrobků.
Tělocvičnu jsme využívali nejčastěji na míčové hry, především k vybíjené, ale i na
florbal, či překážkovou dráhu.
V průběhu celého školního roku se děti ze školní družiny i ostatní z I. stupně zapojily do
akce „Sbíráme PET víčka pro Martinku“. Dohromady se podařilo nasbírat 90 kg, čímž
přispějeme na léčebnou péči pro nemocnou dívku. V tomto sběru budeme pokračovat i v
následujícím školním roce.
V tomto školním roce v prvním pololetí byla pro velký zájem uchazečů o ranní školní
družinu otevřena od 7 hodin i druhá třída.
Letošní přívětivá zima nám umožnila využít pestrou paletu činností. Hřiště nám bylo
nadále zázemím pro pohybové a míčové hry, městský park nám posloužil k bezpečným
procházkám. Na druhou stranu jsme se poměrně málo mohli věnovat tradičním zimním
radovánkám, kde mezi nejoblíbenější patří klouzání na lopatách a stavba sněhuláků. Zato
naše kola a koloběžky byly v pilném využití. Také jsme často naštěvovali tělocvičnu. Zde
nejradši hrajeme vybíjenou, minutku a házíme na koše.
Velmi se osvědčily nové hry zakoupené z příspěvků rodičů. Mezi nejoblíbenější patří
stolní fotbal, houpačka a řada hlavolamů.
Již dlouho dopředu jsme se těšili na tradiční masopust. Ani letošek nebyl výjimkou, jedna
maska nápaditostí předčila druhou, takže bylo velmi těžké vybrat tu nejhezčí. Samozřejmě
nechyběly ani soutěže v maskách.
Děti navštěvující školní družinu mají možnost se bezplatně účastnit na kroužcích
pořádaných družinou. Kromě kroužku pěveckého a dovedných rukou přibyl letos i nově
otevřený kroužek Jaroslava Foglara, kde se děti seznamují se zásadami trampského života a
nacházejí bližší vztah s přírodou.
Velmi zajímavá byla návštěva paní Pfeiferové, všestranně nadané na ruční práce. V
družině se představila jako zručná tkadlena na tkacím stroji. Řada dětí projevila zájem o tuto
činnost a jistě překvapí svými výrobky na stroji, který je v družině volně k dispozici.
Polovina května je nejenom jedno z nekrásnějších období roku, kdy vzduch houstne
omamnou vůní rozkvetlého jara, ale i čas vděčné vzpomínky na naše mámy. Letošní oslava
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Dne matek proběhla poprvé v Městském kulturním středisku, protože hotel Amber Anna je
uzavřen. Tato nová příležitost dala ještě více vyniknout slavnostnímu vyznění akce. Pódium
lemované vlastnoručně vyrobenými květinami dětí pestře doplnilo vystoupení školní družiny
a tří skupin mažoretek. Zcela zaplněné hlediště nadšeně aplaudovalo pěveckým a
dramatickým počinům možná budoucích umělců.
Na konci května jsme uspořádali velkou bojovou výpravu do městského arboreta. Naším
protivníkem nebyly hordy loupeživých nepřátel, ale skvělé úkoly připravené praktikantkami
ze Střední pedagogické školy v Prachaticích. Školní přípravu dětí dokonale prověřily
hádanky, chůze po laně, poznávání zvířat, či 'záludné' otázky z oboru ekologie a životního
prostředí. Na závěr byly vyhlášeny nejúspěšnější trojčlenné skupiny. Ovšem sladká tečka v
podobě bonbónů patřila všem.
Za ŠD Lenka Malíková

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
(v posledním roce volebního období člen MR), 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.

Spolupráce s MěÚ Vimperk
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk
Odbor školství se spolupodílí na tvorbě rozpočtu školy a spolupracuje v rámci své
pravomoci na zabezpečení vzdělávacího procesu i chodu školy. Na poradách ředitelů škol
Vimperska přenáší informace KÚ v Českých Budějovicích, zajišťuje semináře a školení,
působí v mnohých případech jako poradní orgán. Pro učitele Vimperska pořádá Den učitelů,
v jehož rámci jsou již druhým rokem oceňováni pedagogové škol na návrh vedení školy či
RR.
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Talent okresu Prachatice
Města Vimperk a Prachatice se dohodla na každoročním pořádání ankety úspěšných žáků a
studentů v oblasti sportovní, umělecké, humanitní, technické a přírodovědné s názvem Talent
okresu Prachatice. Do této přehlídky úspěšných žáků a studentů nominují své zástupce
jednotlivé základní a střední školy ve dvou věkových kategoriích, a to 10 – 15 let, 15 – 19 let.
Základní škola T. G. Masaryka přihlásila do této ankety následující žáky:
Aneta Nová je nominována v kategorii umělecké za 2. místo v okresním kole ve zpěvu
Kateřina Vaňková je nominována v kategorii umělecké za1. místo v okresním kole ve zpěvu
a 3. místo v krajském kole
Kristýna Vondrášková v kategorii sportovní za 2. místo v kvalifikaci MČR
v mažoretkovém sportu a 6. místo v semifinále
Adéla Nováková je nominována v kategorii sportovní za 3. místo ve štafetovém závodě
MČR, 5. místo v celkovém pořadí Českého poháru v běhu na lyžích
Karolína Daverná – byla nominována v kategorii sportovní za 5. místo v běhu na lyžích 4
km klasicky, 5. místo ve štafetě a 6. místo v celkovém pořadí, dále za 4. místo MČR v
biatlonu
Tomáš Kalivoda v kategorii sportovní za 1. místo MČR v běhu na lyžích, 3. místo ČP na 2
km klasicky, 3. místo Olympiády dětí a mládeže 2013 Zlín
Michaela Willmannová – nominována ve sportovní kategorii za 6. místo MČR v běhu na
lyžích klasicky a 6. místo v celkovém pořadí
Tereza Vostradovská – kategorie sportovní za 12. místo v ČP

Ocenění ke Dni učitelů 2014
Návrh podala ředitelka školy
Mgr. Marie Čejková
V roce 1969 promovala paní Marie Čejková na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích s aprobací
přírodopis a zemědělská výroba. Vyučovat začala na základní devítileté škole ve Vimperku už v roce 1967 a po
celou dobu své pedagogické činnosti, což je 40 let, tuto školu neopustila.
Během učitelské praxe pokračovala ve svém vzdělávání. Kromě postgraduálního studia si rozšířila aprobaci o
obor péče o dítě v dvouletém studiu, později přidala studium pěstitelství na Karlově univerzitě.
O své získané vědomosti a zkušenosti se dělila s pedagogy okresu Prachatice, neboť pracovala jako okresní
metodik pracovních činností.
Úzce spolupracovala s Domem dětí a mládeže Prachatice při organizaci biologické olympiády, vedla
přírodovědné kroužky, spolupracovala s Chráněnou krajinnou oblastí Šumava a s ekologickým centrem
Dřípatka. V rámci těchto aktivit se zúčastňovala vzdělávacích seminářů a získané poznatky zaváděla do výuky.
Podporovala zájmovou přírodovědnou činnost, podílela se na organizaci školních akcí jako je např. Den Země,
pečovala o školní pozemek, květinovou výzdobu budovy školy i jejího okolí.
Paní Čejková zavedla v Základní škole T. G. Masaryka Vimperk zdravotnický kroužek ve spolupráci
s pracovnicí záchranné služby. Žáci pod jejím vedením získávali cenné zkušenosti v poskytování první pomoci a
v soutěži mladých zdravotníků se jim podařilo probojovat se do krajského kola.
Paní Čejková má velmi blízký vztah k živé přírodě a tuto lásku předávala během své pedagogické praxe i dětem.

Mgr. Marie Špačková
Paní Marie Špačková ukončila studium Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích s aprobací
1. stupeň +
výtvarná výchova v roce 1963. Své učitelské začátky absolvovala na základních školách v Českém Krumlově a
v Křemži. Do Vimperka se přestěhovala se svým manželem, také pedagogem, v roce 1967 a po mateřské
dovolené v roce 1969 nastoupila jako učitelka na 1. ZDŠ Vimperk (dnešní ZŠ TGM). Kromě výuky na základní
škole se věnovala vzdělávání studentů výtvarné výchovy na Gymnáziu ve Vimperku, vedla také výtvarný obor
na Základní umělecké škole ve Vimperku.
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Paní Marie Špačková stála také u zrodu vimperské spolupráce s paní Bělou Jensen, představitelkou hnutí
Stonožka, jež podporovalo získanými prostředky Charitu v České republice i v zahraničí, se svým kulturním
programem pro rodiče a veřejnost se podílela i na vzniku tradiční vánoční školní slavnosti ZŠ TGM Vimperk.
Paní učitelka Špačková patří k těm pedagogům, na které žáci nezapomínají. Mají v paměti přípravu výtvarných
prací pro výstavy a soutěže, z nichž si mnozí žáci a studenti odnesli cenná umístění, vzpomínají na nácvik
kulturních programů a hlavně na vyučovací hodiny, při nichž paní učitelka vždy prokazovala nápaditost,
pečlivost a snahu vést děti k tomu, aby se uměli dobře dívat kolem sebe. Vedla je k pracovitosti, pěstovala v nich
pevnou vůli a lásku k umění. Mnozí z bývalých žáků jí oplácejí stejnou měrou dodnes při osobních setkání.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu ocenil ke Dni učitelů též ředitelku ZŠ TGM
Vimperk
Mgr. Dagmar Rückerová





Dlouholetá pedagogická činnost na poli humanitních věd, zvláště v oblasti hudební výchovy a českého
jazyka
Úspěchy žáků ve školních soutěžích v oboru hudební a dramatické činnosti, jež vyvrcholily na celostátní
úrovni
Založení souboru mažoretek a dlouholeté vedení skupin v tréninkové činnosti, propagace města
Práce v samosprávě města Vimperk

V oblasti kulturní a sportovní činnosti se OŠKaCR podílí na pořádání Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu a dalších sportovních a kulturních akcí školy.
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 2013/14 pokračovala rekonstrukce kulturní památky budovy školy
v parku, Pražská 167. OIaÚ připravuje vypsání výběrového řízení, podílí se na organizaci
činnosti výběrové komise a po podpisu smlouvy, vykonává stavební dozor na jednotlivých
akcích, připravuje ve spolupráci s vedením školy rozpočet investičních akcí školy na
kalendářní rok. Ve spolupráci s tímto odborem probíhají i drobné opravy školních budov a
jejich okolí. Vedoucí odboru Ing. Michal Janče je předsedou školské rady, výborná
spolupráce je též se členy odboru Alenou Szabovou, Marcelou Kobrovou a p. Květoněm.
Odbor životního prostředí
V posledních letech pokračuje dobrá spolupráce s tímto odborem. Již dva roky je
v provozu dopravní hřiště u školy v parku vzniklé iniciativou OŽP, v letošním roce hřiště
využívají k výuce i spádové školy. Prostřednictvím odboru dopravy byla zahájena spolupráce
s učitelem autoškoly Ing. Karlem Malíkem, který vede výuku dopravní výchovy ve 4. ročníku
pro spádové i místní školy. O dobrý stav využívaných koloběžek a kol se finančně stará OŽP.
Nadále zůstává možnost využívat dopravní hřiště i pro veřejnost.
Akcí OŽP je též výsadba stromu absolventů.
Městská policie, Policie ČR
Strážníci MP pomáhali zajišťovat v rámci své profese pořádané akce (např. průvod
vycházejících žáků, 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.
Mnohé z těchto aktivit zajišťovala Policie ČR. Paní Jiřina Vrtílková zorganizovala pro
žáky 1. stupně besedy preventivního charakteru. Spolupráce s MP se v letošním roce výrazně
zlepšila, velmi dobře pokračuje i spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence i na poli řešení
konfliktních situací (konkrétně napadení zaměstnance školy, ke kterému došlo v listopadu

45

2012). Škola navázala také spolupráci s cizineckou policií, jejíž členové uspořádali pro
nejstarší žáky zajímavou besedu.
Městské kulturní středisko
MěKS patří mezi tradiční partnery naší školy. Paní Marcela Becková spolupracovala na
organizaci MČR v mažoretkovém sportu a zajišťovala účetní záležitosti akce, MěKS
zapůjčilo potřebný nábytek. Kulturní magazín vydávaný MěKS zveřejňuje informace o akcích
školy i školních zájmových aktivitách, zajišťuje vylepování plakátů na školní akce.
Základní škola se též zapojuje do programu adventních koncertů a akcí v předvánočním
čase.
Národní park Šumava
NP Šumava připravil pro žáky i pedagogy pestrou nabídku výchovných programů
s ekologickou tematikou. Jednotlivé výukové lekce jsou pro žáky zpoplatněny, každá třída
využívá nabídky v rozmezí 1 – 3 programy ročně. Každý žák získává od NP Šumava
záznamník, ve škole probíhá též soutěž pro jednotlivé ročníky kromě 1. tříd. Prvního kola se
ve třídách mohou zúčastnit všichni žáci, úspěšní řešitelé úkolů postupují do druhého kola,
vítězové se utkají v kole třetím. Nejúspěšnější soutěžící byli odměněni upomínkovými
předměty v prostorách vimperského muzea, následoval výlet do Bavorského lesa v doprovodu
rodičů. 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 se zaměřením získat čtenáře a
návštěvníky knihovny.
Zimní stadion
Zimní stadion nabízí využití ledové plochy k bruslení během hodin tělesné výchovy. Ve
spolupráci s DDM byl uspořádán karneval na ledě, který proběhl v režii Josefa Maxy.
Finančně se na akci podílely i Městské služby. Zimní stadion poskytl svůj prostor v době,
kdy byl odstraněn led. Celé plochy ve velké míře využíval soubor mažoretek pro nácvik
soutěžního vystoupení na MČR, prostor byl využit i při akci samotné, tedy pořádání MČR
v mažoretkovém sportu.
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 letošním roce upravily
Městské služby školní zahradu (vyřezání staré vegetace, srovnání pozemku, odvezení
materiálu).
V péči o vzrostlou zeleň pomáhají i Městské lesy Vimperk.
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Spolupráce se školami
Naše škola udržuje blízké kontakty se spádovými školami ve Svaté Maří, Strážném, Horní
Vltavici a Borových Ladách. Vzájemně se informujeme o pořádání sportovních a kulturních
akcích, nabízíme návštěvu školy našim budoucím žákům, spolupracujeme při výběru učebnic
pro výuku. Vyučující spádových škol podávají bližší informace o dětech, které přecházejí do
6. ročníku ZŠ. Ředitelé škol se pravidelně setkávají na poradách ředitelů.
Také letos pokračovala spolupráce souboru mažoretek a dechového orchestru ZUŠ
Vimperk, oba soubory obohatily program již tradičních akcí ve Vimperku a ve Stachách.
Sdružení rodičů obou škol se podílela na organizaci plesu mažoretek a dechového orchestru
v KD Cihelna. 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. Ředitelka ZŠ TGM byla členkou
konkurzní komise na ředitelku MŠ Klostermannova z důvodu odchodu do důchodu paní
Ludmily Peškové. Novou ředitelkou se stala paní Gálová.
Pokračuje spolupráce se Střední školou Vimperk, která žákům nabízí různé formy
prezentací svých oborů vzdělávání. V letošním roce se naše škola stala partnerem projektu SŠ
na podporu řemeslných oborů a technického vzdělávání. Žáci školy se zapojili do kroužku
internetového rádia a televizní techniky.
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.

7. Kulturní akce pořádané ve školním roce 2013/2014
Divadla + hudební pořady
Liška Bystrouška – 1.- 9. ročník
Jak indián Píp spal… - 1.- 4. ročník
Kašpárek a Petrovští - Malé divadlo Č. Budějovice – 1. třídy
Cesta kolem světa..- Č. Krumlov – 1., 2. třídy
Divadelní přehlídka – 1. stupeň
Pohádka o Popelce – Č. Budějovice – 2. ročník
Malý princ – 6. – 8. ročník
Kocour v botách – 1. – 6. ročník
Adéla ještě nevečeřela – Plzeň – 7. třídy
Noc na Karlštejně – divadlo Plzeň – 8. A, 9. B
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Macbeth – divadlo Plzeň – 8. B, 9. A
Anglické divadlo – 8., 9. třídy
Labyrint světa a ráj srdce- 8., 9. třídy
Hv jinak – P. Hrabě – 1. – 9. třídy
O dvanácti měsíčkách – operetka – 1. – 9. třídy

Filmová představení
Natur Vision – 1. – 9. třídy
Mexiko – zeměpisný filmový pořad – 2. stupeň

Besedy
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 k sexuální výchově – 9. třídy

Exkurze
Vzdělání a řemeslo – 8. + 9. třídy
Úřad práce Prachatice -8. třídy
Turistický kurz – 9. A, 9. B
Na poště – 2. třídy
Planetárium- 2. třídy
Stožec 3. třídy, Praha, Pražský hrad – 4. třídy
Zvíkov, Orlík – 4. třídy
Pravětín – 4. třídy
Soumarský most – 5. třídy
Planetárium Č. Budějovice – 5. třídy
Praha- Barandov, Pražský hrad – 5. AB, 7. B
Klášterec – 6. třídy
Planetárium Praha 6. AB, 9. B
Kašperk – 6. A
Třístoličník – 6. B
Soumarský most – 9. A,
Techmania Plzeň – 8. třídy

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
Lyžařský kurz – 7. třídy
Den Země – 1. – 9. třídy
Dopravní den – 1. – 9. třídy
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Projekt 1. a 9. tříd – Vánoce, Velikonoce
Mikulášská nadílka – 1. – 4. třídy
Plavecký výcvik – 3. a 4. třídy, 1. třídy
Den veteránů – 5. třídy,7. B
Výstava drobného zvířectva – 1. – 5. třídy
Sázení stromu absolventů – 9. třídy
Adaptační kurz – 6. třídy
Lední revue - 1. stupeň
Den řemesel -8., 9. třídy

8. Školní knihovna
Školní knihovna v roce 2013/2014
O fungování školní knihovny se stará Mgr. Alžběta Rückerová. Od roku 2012 pomáhají
půjčovat knihy v knihovně žákyně její třídy – Anna Chodorová, Natálie Szwanczarová a
Veronika Hodoušková, Lenka Piklová. 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 do knihovny knihy z antikvariátu od pana Kodýdka – bylo jich
celkem 6 a také tituly autorů, jež tvořili ve 20.století. ( Např.Žert od Milana Kundery, Perlička
na dně od Bohumila Hrabala). Nových titulů bylo 5.
Do školní knihovny si žáci již zvykli chodit, bývá tam velmi rušno.Nejraději sem chodí žáci
5. tříd. Sídlí totiž na stejném patře jako knihovny. Žáci si zde připravují své referáty, kopírují
poznámky, půjčují knihy, nebo prostě jen tak prohlíží materiály, které knihovna nabízí.
Učitelé si zde půjčují knihy, které využijí v hodinách, ale i pro osobní potřebu.
Mgr. Alžběta Rückerová

.
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9. Mažoretky Klapeto ZŠ TGM Vimperk
Soubor mažoretek
Malé Klapeto
V posledních dvou letech se na soutěži MČR v mažoretkovém sportu objevují soutěžní
skupiny ve věkové kategorii do 7 let. Tomuto trendu jsme se přizpůsobili i v našem souboru.
V únoru 2013 zahájila svou činnost přípravka mažoretek, tato skupina se v letošní soutěžní
sezóně představila na kvalifikaci MČR v Blatné a poté na semifinále ve Vimperku. Z obou
soutěžních kol si mažoretky odvezly stříbrnou medaili a postup do finálového kola v Karviné.
Bodové hodnocení výkonu skupiny v soutěžní choreografii Čtyřlístek bylo poměrně vysoké a
slibovalo možnost dobrého umístění ve finálovém kole 16 týmů. Vzhledem k velké
vzdálenosti pořádání finálového kola, finanční náročnosti a s ohledem na nízký věk
minikadetek se skupina soutěže neúčastnila.
Minikadetky se v 1. pololetí scházely jednou týdně, ve druhém pololetí již dvakrát, tréninková
činnost byla zaměřena na rovné a pevné družení těla, zvládnutí pochodového kroku a
jednoduchou práci s hůlkou. A co malé mažoretky nejvíce bavilo? Hrát si v pohybu,
improvizovat na hudbu a cvičit na nářadí. Co je nebavilo? Donekonečna opakovat prvky
s hůlkou a procvičovat části choreografie. Právě tohle je pro činnost skupiny mažoretek velmi
důležité – přesnost a synchronnost. Pro děvčata se uskutečnily tři semináře se zaměřením na
práci s hůlkou a baletní prvky s bývalou členkou Divadla JKT Plzeň Janou Havlovou. Pokud
děvčata vydrží i v dalším roce, čeká je soutěž už ve vyšší věkové kategorii s disciplinami
defilé a pódiová choreografie.
Minikadetky se představily i při akcích dechového orchestru ZUŠ ve Vimperku i okolí.
Vystoupení








Kvalifikace MČR – Blatná
Semifinále MČR – Vimperk
Vystoupení ke Dni matek – ŠD ZŠ TGM – sál MěKS Vimperk
Den matek – pro město Vimperk
Hudba bez hranic – pořadatel ZUŠ Vimperk
Noční koncert – Zámek Vimperk
Léto pod Boubínem – vimperské slavnosti

Nejmenší Klapeto
Přípravka zahájila svou činnost v podzimních měsících 2013, postupně se počet holčiček od 4
let ustálil na čtrnácti. Děvčata se pravidelně scházela jednou týdně v tělocvičně ZŠ TGM
v parku. Jejich činnost je zaměřena na jednoduché a přirozené dětské pohybové aktivitě
v souvislosti s hudbou jednoduchých dětských písní. Důležitou součástí je uvědomování si
částí svého těla a s jejich vědomým ovládáním, pěstování obratnosti v souvislosti pohybovou
průpravou. I nejmenší mažoretky si po čase dokázaly jednoduchým způsobem poradit
s hůlkou. Vimperskému publiku se děvčata představila při slavnostním programu
semifinálového kola MČR 2014 a při akci ZUŠ Vimperk Hudba nezná hranic. I Nejmenší
Klapeto si zaslouží pochvalu za aktivitu a rodiče poděkování za podporu.
Mgr. Dagmar Rückerová
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Mažoretky kadetky
Skupina kadetek Klapeto 3 byla letos velice pracovitá. 8. 3. 2014 se mažoretky zúčastnily
nepostupové soutěže Podhostýnský pohár v Bystřici pod Hostýnem. Odsud si přivezly 5.místo
v soutěži skupin – baton a 2. místo za show Optimismus či pesimismus. V kvalifikaci
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v Blatné získaly 2. místo ve skupinách s batonem, trio
s pom pomy A. Fleišmanová, S. Kostková, N. Pflanzerová bylo na 1. místě, sóla pom pom N.
Pflanzerová 1. místo, A. Fleišmanová 2. místo, sólo s tyčkou K. Vaňková – 3. místo,
miniformace s tyčkou N. Fleišmanová, J. Martanová, K. Sovová, K. Vaňková, N. Zlochová
2.místo. Show se umístila také na 2. místě. Všechna čísla s pom pomy a show postoupila
rovnou do finále do Náchoda, které se konalo 8. 6. 2014. Čísla s tyčkou postoupila do
semifinále do Vimperka. Zde se kadetkám již tak nedařilo. Zabodovala pouze miniformace –
získala 2. místo, skupina se umístila na 4. místě s postupem do finále skupin. Finále skupin se
konalo 1. 6. 2014 v Bělotíně. Děvčata si dojela 400 km pro svůj veliký úspěch – kadetky se
umístily na 3. místě v kategorii skupin „B“. Tím si zajistily postup do finále skupin“A“
v Karviné, kerého se kadetky již nezúčastnily. Největším úspěchem byla show Optimismus či
pesimismus, se kterou se skupina probojovala až na Mistrovství světa v Praze 30. 8. 2014, kde
děvčata obsadila 5. místo. Kromě soutěží vystupovala děvčata na gymnastických závodech –
Memoriál Jaroslavy Landové, na zahrádkářském plese a plese dechového orchestru a
mažoretek, při akcích města, v rámci setkání dechovek – Hudba nezná hranice, byla součástí
programu nočního koncertu dechového orchestru ZUŠ 27. 6. 2014 na vimperském zámku,
vystupila v MěKS ke Dni matek ve spolupráci se ŠD, 11. 5. na Koncertě pro maminky spolu
s dechovým orchestrem ZUŠ a při školní slavnosti naší školy. Na soutěže jezdily mažoretky
autobusy. Některé byly hrazeny městem, někeré si mažoretky platily samy. Poděkování patří
sponzorům – paní Haně Paštikové – Pizzerie Marco, panu Jaroslavu Fleišmanovi – firma
Kvint, paní Jiřině Střelečkové, kteří přispěli na úhradů nákladů spojených s dopravou, taktéž
paní Jiřině Vrtilkové za zhotovení sukní na show.
Mgr. Dana Kubíčková
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Mažoretky Klapeto – seniorky
Soutěž
Úspěšný loňský tým juniorek postoupil letos do kategorie seniorek. Přestup obnášel
trénování a zařazování těžších prvků do soutěžních sestav. Děvčata započala svou soutěžní
sezónu na kvalifikaci v Blatné.
Zde mažoretky předvedly sestavu s náčiním baton. Obsadily první místo. Ukázaly zde i
choreografii s náčiním pom – získaly také 1. místo. Stříbrnou medaili vybojovala děvčata se
svou show Malá mořská víla. Se všemi sestavami postoupil tým do dalších kol.
Semifinále s náčiním baton se mažoretky rozhodly absolvovat v Trutnově. Toto kolo
proběhlo na zimním stadionu 17. 5. 2014. I přes nepřízeň počasí a náročnost dne si soubor
vydobyl postup do finále MČR v mažoretkovém sportu ve výkonnostní třídě A.
S choreografiemi pom a show se postupuje rovnou do finále. Pořádajícím městem letošního
finálového kola byl Náchod. Seniorky získaly na finále MČR 3. místo se svou show Malá
mořská víla. Tým také obhájil své loňské 6. místo s náčiním pom. Obě sestavy poslala porota
na Mistrovství světa do Prahy.
Finále batonu proběhlo stejně jako v loňském roce v Karviné. Soubor se ale tohoto kola
s finančních důvodů nemohl zúčastnit.
Mistrovství světa se v Praze konalo ve dnech 28. – 30. 8. 2014. Krátce před samotným
konáním akce se musela vedoucí souboru a děvčata vyrovnat s tím, že budou soutěžit
v menším počtu. Páteční pom pom sestava se moc nevydařila a byla ohodnocena 10. místem.
Za to show v sobotu se povedla o to lépe. Klapeto Vimperk se umístilo na 4. místě.
Přehled vystoupení 2013/2014
7. 9. – Výročí myslivců Šumavské Hoštice
18. 9. – Kůsov
23.11. – Memoriál J. Landové – gymnastika
11. 12. – Česko zpívá koledy zpěv
2014
8.3. – ples hokejistů
8.3. – oslava ve Hvězdě – p. Květoň
26.4. – ples mažoretek
3.5. – kvalifikace Blatná
7.5. – osvobození Vimperka
15.5. – Den matek ( školní družina)
17.5. – semifinále Trutnov
24.5. – semifinále Vimperk
7.6. – vystoupení Vimperk, akce ZUŠky – Hudba nezná hranic
8.6. – finále Náchod
25. 6. – Sportovní a společenský den ZŠ TGM Vimperk
27.6. – Noční koncert na zámku
28. 6. – Sejdeme se na rynku – vystoupení na vimperském náměstí
5. 7. – hasiči Volary
6.7. – pouť Stachy
26.7. – Lenora, Včelná
27.7. – pouť Čkyně
29. 8. – MS Praha - pom
30. 8. – MS Praha – show
27. 9. 2014 – Memoriál Jiřího Necida
Mgr. Alžběta Rückerová
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10. Činnost dramatického souboru
Dramatická výchova
Dramatická výchova byla ve školním roce 2013/2014 realizována jako nepovinný předmět.
Žáci z 1. – 6. tříd pracovali ve dvou skupinách. Setkávali se v pondělí a ve čtvrtek. Dramaťák
se zúčastnil vystoupení na Rozsvěcování stromku, zajišťoval kulturní program na Vítání
občánků, připravoval děti na recitační soutěže. Dětský přednes zařazujeme do výuky
dramatické výchovy každý rok. Je důležitou složkou literární výchovy a učí děti
kultivovanému mluvenému projevu, seznamuje je s literaturou, rozvíjí kulturní rozhled a tříbí
jejich estetický vkus.
Mgr. Iva Karasová

11. Hodnocení časopisu KOŠ 2013-2014
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.
Občasník vychází v nákladu 500 ks. 100 ks se tiskne barevně, zbytek černobíle. 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. KOŠ si tiskneme sami ve škole.
Mgr. Alžběta Rückerová

53

12. Sportovní aktivity
Plavecký výcvik
Ve školním roce 2013/2014 v období listopadu až ledna absolvovali v rámci hodin
tělesné výchovy žáci třetích a čtvrtých ročníků povinný plavecký výcvik. V deseti lekcích si
žáci obou ročníků osvojili základy pohybu ve vodě, seznámili se základy plaveckých
disciplín, hráli pohybové hry ve vodě, soutěžili, závodili a na závěr byli ohodnoceni „Mokrým
plaveckým vysvědčením“. Plavecké lekce pro 3. a 4. ročník byly hrazeny školou, cestovné
z Vimperku do Plaveckého bazénu do Volar a zpět bylo hrazeno žáky.
Pro velký zájem rodičů se v letošním roce plaveckého výcviku zúčastnili také žáci
1. ročníků. Prvňáčci absolvovali plavání v délce pěti lekcí v jarním období. Lekce i dopravu si
žáci prvních ročníků hradili v celé výši sami.
Mondlová M.

Lyžařský kurz 7. tříd
Lyžařský kurz 2014
Ve dnech 3. – 7. března 2014 se konal lyžařský kurz žáků sedmých tříd, který je součástí
školního vzdělávacího programu. I přes nepřízeň počasí (zoufalý nedostatek sněhu se ho
zúčastnilo 22 žáků. Ubytováni byli v nově rekonstruovaném penzionu Klostermann na
Nových Hutích. Lyžovat žáci jezdili skibusem na jedinou zasněženou sjezdovku v okolí na
Kvildu. Děti si mohly zvolit výuku běhu na lyžích, sjezdového lyžování nebo snowboardingu.
I když sněhové podmínky nebyly ideální, žáci zvládli základní lyžařské dovednosti
s úspěchem.
Jana Hudečková
.

Karneval na ledě
V sobotu 1. 3. uspořádaly DDM Vimperk, ZŠ TGM Vimperk a Městské služby Vimperk
karneval na ledě Zimního stadionu ve Vimperku. O program bruslařského dovádění
v maskách se postaral pan Pepa Maxa, zajistil ozvučení, hudební doprovod, moderování a
řídil jednotlivé soutěže. Za doprovodu hudby si děti zahrály, zatančily, zabruslily a za své
výkony byly oceněny drobnou odměnou. Akce se zúčastnilo 77 platících diváků a přibližně
100 dětských i dospělých masek. Na závěr byli všichni obdarováni svícím náramkem a za
svou účast obdrželi diplom.
Dagmar Rückerová
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13. Třídní schůzky
Během školního roku 2013/2014 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
94 %.
11. 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
všichni pozváni na adventní neděli, seznámeni s prací školního psychologa a s třídnickými
záležitostmi. Účast rodičů na této schůzce byla 67,6 % .
Na konci l. pololetí se konal den otevřených dveří, kdy rodiče hovořili o prospěchu a
chování s jednotlivými pedagogy školy.
24. 4. 2014 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 a informace o prospěchu a chování svého dítěte.
Účast na těchto schůzkách byla na 61 %.
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
38 280 Kč, takže příspěvky do RR zaplatilo 84 % 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 26. dubna 2014 a jak už je dobrou tradicí této akce, sál Kulturního domu
Cihelna byl vyprodán a mnoho návštěvníků plesu sedělo také v předsálí, takže zájem
veřejnosti o tento ples je opravdu velký. Většina přítomných se dobře bavila, 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 zahájila svou činnost v říjnu 2014, během září proběhly doplňující volby v 5.
ročníku. Členy RŽ byli zvolení zástupci jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku.
Jednotlivé schůzky svolávali a řídili sami žáci, termíny schůzek byly uveřejňovány na
nástěnce.
Na první schůzce byl také stanoven plán činnosti rady žáků:
Kontrola pořádku v šatnách a ve třídách
 Charitativní akce
 Rozsvícení vánočního stromu – 2. adventní neděle
 Mikulášská nadílka – 9. třídy
 Patronát 9. ročníku nad 1. ročníkem
 Školní slavnost
 Jídelníčky do tříd
 Kontrola pořádku ve třídách a v šatnách
 Zástupci RŽ ve stravovací komisi (nápady na receptury)
O Mikulášskou nadílku pro žáky v budově školy v parku je tradičně velký zájem, žáci 9. tříd
byli rozděleni do dvou skupin a navštívili 8 tříd. Žáci 8. ročníku se účastnili pasování
budoucích prvňáčků a děti v jejich doprovodu byly představeny publiku v MěKS. Na školní
slavnost k závěru roku si mnoho tříd připravilo své vystoupení, takže letošní program byl
velmi bohatý. Do tříd byly pravidelně dodávány jídelníčky. Velký důraz byl v letošním roce
kladen na udržování pořádku ve třídách a v šatnách. Rada žáků několikrát kontrolovala za
doprovodu zástupkyně ředitelky školy nebo jiného pedagoga pořádek, pořádek byl
vyhodnocen a zveřejněn na nástěnce RŽ.

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 je dotovaná státem:
mléko neochucené…………….. 4, 00Kč
mléko ochucené …………….. 5, 00Kč
jogurt
…………….. 5, 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
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17. Školní slavnosti
Rozsvícení vánočního stromu
Letošní druhá adventní neděle 8.12. spojená s rozsvícením vánočního stromu ZŠ TGM
Vimperk v prostoru vyzdobeném paní učitelkou M. Řeřichovou proběhla pod režijní
taktovkou paní učitelky Ivy Karasové a nutno dodat, že celkové atmosféře prospěla i její role
moderátorky a hlasatelky programu s básní Hlas zvonů táhne nad závějí v úvodu.
Po zahájení a rozsvícení dvou svící na adventním věnci se představili žáci 2. tříd pod vedením
I. Karasové a D. Daňkové s tanečkem Už se zase těšíme na Ježíška. Píseň Hvězdy nad hlavou
zazpíval pěvecký sbor pod vedením Heleny Jíňové, na jevišti je vystřídaly děti ze školní
družiny s pásmem L. Malíkové a B. Desatové. S tanečním vystoupením Hvězdičky se publiku
představili žáci ze 3. ročníku vyučujících M. Mondlové a O. Samcové. Pasáčci, pospěšte byl
název představení nejmenších dramatiků Ivy Karasové. Alžběta Rückerová připravila téměř
se všemi žáky 7. B vánoční příběh o narození Ježíška s nově vyrobenými plochými loutkami.
Ve stejné náladě se neslo vystoupení žáků 5. a pod vedením Hanuše Rückera. Název Rybičky
si pro své taneční vystoupení zvolili společně s paní učitelkou M. Koubovou žáci 4. B. Žáci
9. A vyzvali ke spolupráci děti z 1. A, a tak v rámci projektu 1/9 vzniklo pod vedením paní
zástupkyně D. Toušlové aj. Ondřejové představení s názvem Co se andělovi nelíbilo. Známé i
méně známé vánoční zvyky připomněli ve svém vystoupení podle scénáře A. Rückerové žáci
9. B. Na závěr celého podvečeru rozsvítil pěvecký sbor D. Rückerové prostřednictvím
zvonečků vánoční strom za doprovodu několika koled. Poté se obloha nad školou rozzářila již
tradičně světlem ohňostroje, jenž zajistil pan Mošna.
Na organizaci celé akce spolupracovali členové Rady rodičů ZŠ TGM, zajišťovali teplé
nápoje a občerstvení pro diváky. Během programu žáci školy nabízeli k prodeji zvonečky,
přičemž výtěžek z tohoto prodeje byl věnován na účet nového vimperského zvonu. Celková
suma za zvonky vyrobené žáky a zaměstnanci školy činí 3 200,- Kč.
Děkujeme všem účinkujícím dětem za krásný zážitek, jejich rodičům za podporu, radě rodičů
za skvělou organizaci, pedagogům a všem zaměstnancům školy za přípravu vystoupení a
dalších prací souvisejících s adventním podvečerem. Poděkování patří také starostovi Ing.
Bohumilu Petráškovi a místostarostce Ing. Jaroslavě Martanové za vánoční přání a osobní
podporu akce a všem divákům, kteří vytvořili dětem skvělou atmosféru.

Školní slavnost 2014
Sportovní a společenský den ZŠ TGM Vimperk
25. června 2014 – Zimní stadion Vimperk
24. ročník tradiční školní slavnosti, jejímiž garanty byli Jiří Toušl a Martin Procházka, se
konala v prostorách školního zimního stadionu. Akce byla zahájena průvodem vycházejících
žáků a mažoretek z náměstí U Jelena do prostoru zimního stadionu, kde bylo připravené
improvizované pódium vyzdobené tričky bývalých absolventů školy. U budovy školy se
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zapojili další žáci a malé mažoretky a k nevoli všech zúčastněných začalo poměrně hustě
pršet.
Celé školní slavnosti se zúčastnili též představitelé města, starosta Bohumil Petrášek,
místostarostka Jaroslava Martanová a zástupce odboru školství Zdeněk Kuncl. V průběhu
programu byli dekorování titulem Premiant ZŠ TGM Vimperk žáci, kteří měli na konci
školního roku vyznamenání, ocenění obdrželi z rukou představitelů města a vedení školy.
Součástí slavnosti bylo též ocenění žáků, kteří reprezentovali školu v různých odvětvích
sportu a dosáhli dobrých výsledků. Vyhlášení sportovců 1. stupně připravila Bc. Petra
Hrůšová, vyhlášení sportovců 2. stupně Mgr. Josef Bejček.
Po úvodních slovech ředitelky školy vystoupili žáci 5. tříd, Námořnický bál 5. B pod
vedením Margit Řeřichové a Živé šachy 5. A pod vedením Hanuše Rückera. Se svou třídou
6. B nacvičila vystoupení paní Helena Jíňová, tanec s názvem Happy ukázali pod vedením
Mirky Brašnové žáci 6. A. Následovala Mimořádná linka Dany Kubíčkové a 4. A a Dva
klauni ze 4. B pod taktovkou Martiny Koubové.
Školní slavnost byla obohacena společným vystoupením Gumoví medvídci žáků 1. a 9.
ročníku, což bylo poslední akcí školního projektu 1/9 (H. Jíňová, J. Ondřejová, J. Frčková),
do programu byla zařazena také přípravka mažoretek, jejich příspěvek nesl název Ztratila
Lucinka bačkorku (D. Rückerová). Taneční maraton vystoupení pokračoval osmým ročníkem,
Zuzana Vaňková nacvičila s 8. A Troublemaker, Vladislava Lehečková s 8. B Venus. L.
Malíková, K. Vladyková a B. Desatová, vychovatelky školní družiny, si zvolily pro školní
slavnost téma radostného očekávání prázdnin a hudebně ho zpracovaly s dětmi ze školní
družiny. Skupina mažoretek seniorek, účastnice Mistrovství světa v mažoretkovém sportu
2014, předvedla divákům na zimním stadionu a rodičovské veřejnosti svou velmi úspěšnou
soutěžní skladbu Malá mořská víla (vedoucí Alžběta Rückerová). Následovalo taneční
zpracování písně Horolezci, horolezkyně třídy 3. A a třídní učitelky Martiny Mondlové.
Na 1. stupni naší školy probíhaly několik týdnů „veselé středy“, při kterých žáci přišli do
školy oblečení ve vyhlášené barvě, se stejným symbolem či zvířátkem. Tento námět si
vypůjčily vyučující Olga Samcová a Iveta Pavlíková ke své módní přehlídce v podání dětí ze
3. B. Parodii některých populárních skupin 20. století předvedli žáci 7. A pod vedením Jany
Hudečkové, 7. B se svou třídní učitelkou Alžbětou Rückerovou obohatila školní slavnost
společnou taneční choreografií.
Tradiční akcí v předprázdninových dnech je sportovní zápolení žáků 9. tříd, přičemž
vyhlášení výsledků a ocenění od rady rodičů bylo předáváno předsedkyní Rady rodičů
ZŠ TGM Alenou Váchovou právě na školní slavnosti.
Závěr školní slavnosti již tradičně patřil absolventům. Společné taneční vystoupení 9. A
připravila paní učitelka Helena Jíňová, poté třídní učitel Jiří Toušl vyhlásil absolventy,
jednotlivé žáky ocenil drobným dárkem, žáci se rozloučili se školní docházkou poděkováním
a závěrečným proslovem a předali květiny.
Vystoupení s 9. B nacvičila Dagmar Rückerová za doprovodu živé hudby, kterou
zorganizoval Hanuš Rücker, třídní učitel Martin Procházka se v závěru choreografie připojil a
poté představil absolventy své třídy. Následovalo rozloučení se školou, proslov absolventů a
předání květin.
Závěrečná slova a přání krásně prožitých prázdnin pronesla ředitelka školy Dagmar
Rückerová.
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Školní slavnost ozvučilo TV studio Epigon, organizačně se na akci podílela Rada rodičů ZŠ
TGM, nemalý podíl na organizaci slavnosti měli též pracovníci Zimního stadionu Vimperk
pod vedením ředitele Městských služeb Jana Krále.

Nový vimperský zvon
Zvonění
……..a tentokrát se nejedná o to školní. Mám na mysli zvonění, které se nese nad městem
každý den od 30. listopadu. V půl osmé ráno, v poledne a v půl šesté v podvečer. Vimperští si
ho nadělili k 750. výročí první písemné zmínky o svém městě.
Připomeňme si některé důležité informace o událostech předcházejících












Na jméno zvonu byla na stránkách města Vimperk vyhlášena anketa. Hlasující
vybírali ze jmen Purkart (s tímto jménem je spojena první písemná zmínka o
Vimperku), Jubilejní (výročí města), Smíření (do sbírky se zapojila česká i německá
strana) a vítězné jméno Inocenc (ostatky tohoto světce jsou uloženy v bočním oltáři
farního kostela)
Zvon Inocenc odlil zvonař Ing. Jan Petr Manoušek ve městě Asten Holandsku 1. 11.
za přítomnosti představitelů města, sponzorů a novinářů
Do Vimperka byl zvon přivezen 22. 11. a uložen ve farním kostele
24. 11. 2013 byl zvon vysvěcen biskupem Pavlem Psádem, jehož usměvavá tvář
nakazila stovku přítomných radostí a slavnostní náladou
Na městskou zvonici byl zvon zavěšen 28. 11., práci trvající 8 hodin sledovalo
průběžně několik desítek vimperských občanlů
Poprvé zazvonil Inocenc 30. 11. 2013 při zahájení adventu a rozsvícení vánočního
stromu města Vimperk (při slavnostním programu vystoupili i žáci ZŠ TGM)
Váha zvonu je 899 kg, včetně závěsu 1 200 kg
Ladění zvonu Inocenc je h, společně se sousedním zvonem Maria Filf (d1) tvoří malou
sekundu
Předpokládaná cena – 750 000 Kč
Veřejná sbírka na zvon v hotovosti byla ukončena 30. 11., do 15. 12. bylo možné
přispívat na účet zřízený ve prospěch veřejné sbírky na zvon

Pan starosta Ing. Bohumil Petrášek ve svém projevu při svěcení zvonu uvedl, že zvon je
jediná věc, která má srdce. Nechť tedy toto kovové srdce Inocence rozeznívá i srdce
lidská k lásce, radosti, pokory a dobra.

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 1 148,- Kč.
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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
Mgr. Jana Frčková
Mgr. Martina Koubová
Bc. Petra Hrůšová
Zbyněk Pavlásek
Drahomíra Staňková

Zápis a grafická úprava : Mgr. Dana Toušlová

Ve Vimperku dne 30. 9. 2014

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

…………………………………………
ředitelka školy Mgr. Dagmar Rückerová
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Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice
Příspěvková organizace
IČO : 47 259 132

DIČ: CZ47259132

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

Zpráva o hospodaření školy
za r. 2013
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Dotace za rok 2013 :
státní
stát UZO 33353
stát a EF UZO 33123
stát UZO 33122
stát UZO 33457

14 454 000,00 Kč
722 246,20
20 000,00
202 500,00

-----------------------------------------------------------------------Celkem stát dotace
15 472 963,20 Kč
Mažoretky UZO 801
(Jihočeský kraj)

20 000,00

Úřad práce – uklízeči orj 85

54 217,00

Město USC
3 214 000,00
Z toho:
příspěvek Město sport. třídy
10 000,00
(nowboard a lyžování)

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

Celkem dotace Město – USC

3 214 000,- Kč

Celkem dotace (transfery)...............18 686 963,20 Kč
USC – územně správní celek
UZO – účelový znak
Orj – organ. jednotka

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 2013 jsme požadovali dotaci od zřizovatele ve výši 3 507 000,- 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 2013).
.

Vyúčtování dotace – pro sportovce 10 000,- Kč
Vosky sportovcům na lyže a sportovcům na snowboard
17.12.2013 DL 1886 .... 4984,- Kč
17.12. 2013 DL 1887..... 5000,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------Celkem .....................................................................
9 984,- Kč
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Dotace ze státního rozpočtu : 14 454 000,- Kč

(UZO 33353) - příděl

z toho platy pedagog. i nepedagogové
OON
pedag. i nepedag.
Odvody pedag. i nepedag.

.......celkem
10 377 000
........celkem
42 000,.............................. 3 541 000,........celkem 3 542 460,- ....... - 1460
FKSP
Kč. 103 770,- ......celkem 104 000,- ..........+230
ONIV
390 000,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem dotace od státu ............14 454 000,- Kč

Státní prostředky - Rozpočet a úprava rozpočtu
Rozpočet přímých výdajů na rok 2013

………… 11. 3. 2013

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

39,1
13 815 000
9 945 000
--3 381 000
99 000
390 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2013 ........... k 29.3.2013
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

39,1
13 815 000
9 905 000
40 000
3 381 000
99 000
390 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2013 ........... k 15. 4. 2013
Limit zaměstnanců

39,1
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NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

14 289 000
10 257 000
40 000
3 500 000
102 000
390 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2013 ........... k 13. 6. 2013
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

39,1
14 329 000
10 287 000
40 000
3 510 000
102 000
390 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2013
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

……k 17. 10. 2013

39,1
14 454 000
10 377 000
42 000
3 541 000
104 000
390 000

Poslední verze rozpočtu přímých výdajů na rok 2013
Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2013
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady
odvody
FKSP
ONIV

……k 14.11. 2013

39,1
14 454 000
10 377 000
42 000
3 541 000
104 000
390 000
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Dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013 UZO 33457
Dotace 218 700,- Kč – na platy...............162 000,- Kč
na odvody .......... 55 080,na FKSP ............. 1 620,- Kč
Vráceno : v prosinci 2013 na JČ kraj
částka 16 200,na platy ................. 12 000,na odvody ............. 4 080,na FKSP ...............
120,Skutečně vyčerpáno na asistenta 202 500,-Kč
Skutečně čerpáno: na platy .................150 000,na odvody ............ 51 000,na FKSP ............... 1 500,Dotace – Můj život UZO 33122 .............. 20 000,- Kč
kancelářský materiál .....................4 000,- (3999,- a 1,-)
přednáška ..................................... 8 000,mzdy – dohoda ............................. 8 000,-

Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2013 - ONIV
Schválený rozpočet ONIV
Poslední upravený rozpočet ONIV
zvýšení rozpočtu ONIV o ............................................

390 000,390 000,-
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Skutečně čerpáno : (od l.l. 2013 – 31. 12. 2013)
Určení
Částka v Kč
_________________________________________________________________________
Učebnice
25 638,45
Učební pomůcky
146 307,25
Cestovné
20 435,Cestovné ŠJ
72,Služby, školení a vzdělávání
4 862,-¨“-„ve ŠJ
1 050,Ochranné pom. ZŠ
4 782,Ochranné pom. ve ŠJ
4 958,72
Náhrada nemoci
24 725,nepedagog.
550,ŠD
5 813,ŠJ
7 444,4,2 promile z HM UZO 33353
43 662,00
režie za obědy pedagog. a nepedag.
68 540,00
režie za obědy – ŠJ
8 030,plavecký výcvik
32 916,----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
399 785,42 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------(rozpočet 390 000,- Kč a čerpáno 399 785,42 Kč, rozdíl částek se ušetřil - zbyl z odvodů za
dohody)

Byla vyčerpána dotace ze státu (UZO 33353) .......14 454 000,- Kč
Vráceno na Krajský úřad Č. Budějovice z dotace : --0-Odvody rozpočet 3 541 000,- čerpáno ……… 3 528 180,.............
3 264,- (dohoda nad 10.000,- Klasová)
-----------------------------------nedočerpáno odvody ...........
9 556,- Kč
FKSP

rozpočet

104 000,- čerpáno ……….

103 770,- (+ 230,-)

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

Rozpočet
na odvody
3 541 000,- čerpáno ……… 3 531 444,- ….. + 9 556,- rozdíl
(rozdíl celkem + 9556,-+ 230,- Kč z FKSP= 9786,- je zůstatek z odvodů na dohody, který se
použije do OONN na učebnice a pomůcky)

66

Celkem rozpočet OONN 390 000,- Kč + zůstatek z odvodů 11 016,- Kč – chybělo na
odvodech -1 460,- Kč k čerpání na OONN je +9 556,- Kč.
Plavání faktury: FA 324 18.12. .................... 14 716,FA 323 18.12. .................... 18 200,------------------------------------------------------Náklady na plavec. výcvik.... 32 916,- Kč
Ochranné pomůcky – školní jídelna :
30.8. 2013 V3......Michalová- obuv................ 553,72 (vzato bez DPH)
V12 ... Kantorová –obuv ........... 561,98
5.9.
V 10 ...Procházková .................... 479,34
30.10.
V 12...-„- ..............- obuv ............. 326,43
FA 269 Bonno ...............................................3 037,Celkem ..........................................................4 958,72
Ochranné pomůcky správní zaměstnanci....26.11. Toušl – plášť ...................282,6.12. Smolová – obuv a plášť....500,Hercik – kabát, obuv ......1 500,Narovcová – obuv,oděv.....500,Hupka – kabát, obuv, kalhoty...2000,Celkem ................................... 4 782,00
Placeno z pokladny školy a fakturou.

Věcná režie
leden
únor
březen
duben
květen
červen

ZŠ
7580
6910
5200
7180
7240
6510

ŠJ
1010
790
700
830
810
760

(oběd x 10,-)
+ 210
150
130
160
200
140
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červenec
Srpen
září
říjen

--1140
6910
7040

-390
810
840

200
200

listopad
7480
640
210
prosinec
5350
450
150
----------------------------------------------------------------Celkem
68 540,8030,- ........1750...............78 320,/6 854 obědů + 803,-= 7657 obědů ze státu/, 175 obědů – VHČ škola

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti
Průměrný přepočtený počet roční zaměstnanců : 41,70 osob
Škola zaměstnává průměrně 3 osoby se zdravotním postižením:
( p. Smola I. – X., p. Procházka I.- XII., p. Hercik I.- V., XI-XII., Hupka IX- XII.)
- dále odebíráme výrobky od: VIS Plzeň, ABC Šádek, CISS Č. Budějovice, SEVT Praha,
Biogena Ševětín., BONO.......neuvádíme odběr výrobků, neboť máme splněno osobami
Povinný podíl 4% .....................z 41,70 osob je 1,67 osoby
Za rok 2013 neodvádíme na Finanční úřad žádnou částku. Máme splněno více osob.

Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2013
Státní prostředky UZO 33353
Určení

Schválený
Poslední upravený
Skutečnost k 31. 12. 2013
rozpočet
rozpočet
_________________________________________________________________________________________
Platy zaměstnanců celkem
9 945 000
10 377 000
10 377 000
v tom pedagogové
7 710 907
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nepedagogové
asistent

1 002 987
119 627

školní družina

783 881

škol. jídelna

759 598

Ostatní platby za prov. práce
z toho : ZŠ
ŠD
ŠJ
Zákonné odvody celkem
z toho: ZŠ
asistent
ŠD
ŠJ
dohody v ŠJ
Odvody do sociálního fondu

--

42 000

42 000
20 653
8 387
12 960

3 381 000

3 541 000

3 531 444
2 962 725
40 673
266 519
258 26 3
3 264

+ 9 556,-

99 000

104 000

103 770

+ 230,-

Přímé ONIV
390 000
390 000
399 786
- 9 786,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------13 815 000
14 454 000
14 454 000
0

Čerpání mezd v roce 2013
Mzdy stát ........................................... 10 617 880
pedagogové ........................................ 8 705 295
nepedagogové ...................................... 1 762 585
Mzdy UZO 33457 .....................................150 000,dohody stát ...................

42 000

Prostředky Města – rozpočtováno

297 000,- Kč

Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst. Staňková ............213 690.
odvody 34 % ................................... 72 650
FKSP 1 % ....................................... 2 134
4,2 promile ......................................
898
-------------------------------------------------------Celkem ....................................................289 372,- (zůstatek navržen do FO 7628,-)
Mzdy uklízečka park ŠD z města .................. 14 334,-
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Úřad práce - od 1. 11. 2013 zaměstnáváme uklízeče orj 85, mzda se vrací od úřadu práce –
jako dotace.
Celkem ...........................................................54 217,00
Mzdy listopad a prosinec ................................39 864,00
odvody ...........................................................13 553,00
FKSP /není příděl/............................................ -(počítač. program mzdy tvořil 1% z HM)

Mzdy ESP UZO 33123 ......................... 90 880,Dohody - OON 33123 ....................... 172 348,-

Dohody UZO 33122 ............................. 8 000,Škola - pedagog. zaměstnanci - kroužky .......41 520
Město odstupné Pešlová.................... 20 440,dohody
................................ 17 913,----------------------------------------------79 873,Prostředky ostatní – VHČ /hospodářská činnost
Škola – školní jídelna platy zaměstnanců
.................................... 131 614,OPP – doplňková /hospodářská/ činnost
........................
58 737
Škola – pokladní a správce TV ............................................................... 39 000,_____________________________________________________________________
229 351,účet 521
Celková částka mezd vyplacených v roce 2013 ........................................11 417 335,/stát + město + škola + uzo + EU/
náhrady – nemoc .....................................................................................
39 332,-------------------------------------------------------------------------účet 521
Celkem ....... 11 456 667,-
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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. V roce 2013 dočerpána zbývající
částka 722 246,20 Kč.

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
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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.

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,-
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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,DL V31 30.11. Aj pomůcka ...........................................................................
200,----------------------------------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)

Dotace EU – peníze školám rok 2013 – pokračování programu- 3. rok projektu
– Šablony UZO 33123 ...................................................... 722 246,20
Originály faktur jsou vedeny v účetnictví r. 2013 v příslušném měsíci do 30.9. 2013.
Vyúčtováno k 31.12. 2013 (rozdíl o 0,44 Kč ....zaplaceno z provozu – zaokrouhlování)
Mzdy
I.-III.
Hrubé mzdy 36 458,00
dohody
109 600,-odvody
12 395,FKSP
365,00

IV.
14 053
26 000
4 776
140

V.
15 382
10 000
5 227
154

VI.
19 177
10 000
6 520
191

IX.
5 810
16 748
1 975
58

Celkem
90 880
172 348
30 893
908

Dl 123 31.1. 2013 Poradenství, monitoring Fa 6 ...................54 364,Dl 175 18.2. fa 16 sluchátka .................................................. 2 163
Dl 586 9.4. leporelo –Bajky 20 ks .........................................3 400,Dl 713 7.5. Př. pomůcky ......................................................19 993,64 .... 10 076,36
(zde se muselo zaokrouhlit o 0,44 Kč dolu – pomůcky a mater.)
... 9 917,28
Dl 1406/3 fa 229 30.9. 2013 pomůcky do fyziky.................. 74 886,Počítače Dl 845 31.5. ...........................................................195 290
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Učebnice 10.7. Dl 1106 Fa 167 Fraus ................................ 38 383,Dl 1247 fa 201 Bookretail ............................
625,6.9. Dl 1252 fa 209 -„- 6.,7.roč. ........................... 16 711,1253 fa 210 Ventures ................................ 20 846,fa 221 Project 2 ..................................
556,-

Celkem UZO 33123 ................................................................. 722 246,20
(0,44 Kč je hrazeno z provozních prostředků - zaokrouhlování)

Dotace EU – peníze školám rok 2013 – vyúčtování programu- 1. - 3. rok projektu
Záloha : 1 167 876,60 .............rok 2011
778 584,40 ............. rok 2012
--------------------------------------------------Celkem 1 946 461,Čerpáno 2011

Čerpáno 2012

Čerpáno 2013

Celkem

Mzdy

42 294

114 404

90 880

247 578

Dohody

20 000

205 600

172 348

398 471

odvody

14 380

56 378

30 370

101 128

FKSP

423

1 144

908

4,2 prom.

178

481

Služby

39 960

Vzdělávání 157 627
Údržba

43 890

4 130,80
--

--

2 475
659

73 264

113 224

---

161 757,80

35 000

78 890
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Učebnice

40 207

29 879

77 121

Pomůcky

20 286

8 316

15 480,20

167 493
27 195,20

DHM
394 968
26 270
226 352
647 590
________________________________________________________________________
Celkem

774 213

450 001,80

722 246,20

1 946 461

Návrh rozpočtu na provoz školy od USC na rok 2013
Položka - název
Spotřeba materiálu:
- technický
- kancelářský
- čistící
- časopisy, noviny
- DDHM
- ostatní (neurčený)
- pohonné hmoty
Spotřeba energií
- elektrická energie
- teplo
- voda

Původní rozpočet žádost
420 000
63 000
50 000
54 000
10 000
200 000
40 000
3 000
1 870 000
650 000
1 050 000
170 000

Upravený rozpočet
k 31. 1. 2013
298 000
55 000
50 000
50 000
10 000
100 000
30 000
3 000
1 870 000
600 000
1 100 000
170 000

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

250 000

210 000

510 000
2 000
20 000
5 000
483 000

Mzdová nákl. Město

297 000

445 000
2 000
15 000
5 000
423 000
Včetně sportovci 10 000
297 000
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- hrubá mzda
- odvody
Ostatní náklady
- odpisy majetku DM
- odpisy nemovitostí
- poplatky, pojištění
Celkem náklady

220 000
77 000
361 000
220 000
101 000
40 000
3 708 000

220 000
77 000
265 000
164 000
101 000
40 000
3 425 000

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

201 000
80 000
10 000
30 000
26 000
15 000
40 000
3 507 000

211 000
80 000
20 000
30 000
26 000
15 000
40 000

3 214 000

Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu r. 2013
Závazný
ukazatel
Elek. energie

Rozpočet

Čerpání r. 2013

Rozdíl

600 000

505 173

+ 94 827

Vodné a stočné

170 000

142 156

+ 41 953

Teplo
Spotřeba energií
celkem
Mzdové
náklady
Odpisy budov
Celkem
Neinvestiční
příspěvek

1 050 000
1 870 000

1 557 683

+ 38 578
+ 175 358

297 000

289 372

+ 7 628

101 020

-

Celkem dotace
Město Vimperk

101 000
2 268 000
946 000
(z toho 10 000
sportovci)
3 214 000

20

Šetříme na závazných ukazatelích (teplo, energie a vodné...), které se projevili v době
školních prázdnin v létě a v měsící prosinci 2013. Část zimy byla poměrně teplá.
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Výsledek hospodaření za rok 2013
V roce 2013 nám vznikl hospodářský výsledek – zisk po zdanění ve výši 172 657,14 Kč.
Hlavní činnost ………….. zisk 93 495,88 Kč
Doplňková činnost ……. zisk 79 161,26 Kč
Žádost o přidělení kladného hospodářského výsledku ve výši 172 657,14 Kč do fondů.
Návrh rozdělení – 152 657,14 Kč přidělit do fondu rezervního
(úspora v elek. energii, vodě, plynu a ostatních provozních nákladech)
20 000,- Kč přidělit do fondu odměn (úspora i ve mzdách)

PŘÍJMY za rok 2013

hlavní činnost

doplňková činnost

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb (stravné)...........1 345 438,36...................759 106,38
Účet 603 Výnosy z pronájmu ......................................

--- .....................156 873,28

Příjmy z doplňkové činnosti: ćlenění – část účet 603 - nájmy
Pronájem třídy ........................................5 555,63
Pronájem třídy na ubytování ................. 8 793,04
Pronájem tělocvičny na ubyt. ................ 542,61
Pronájem tělocvičny ........................22 860,00
Pronájem bytů a garáží .......... ...........113 122,00
Pronájem prostor SKI .................... 6 000,00
------------------------------------------------------Celkem nájem ………………............ 156 873,28
Účet 604 Výnosy z prodaného zboží ....................... 7 349,12
( karty a pozdra ve ŠJ...)

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

0

Účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ................. 223 575,- ..................... 0
(ŠD, kroužky, mažoretky, režie ve ŠJ)
(Členění účtu 609)
Poplatky od rodičů : školní družina

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

87 600,77

mažoretky
............. 18 560,kroužky
............. 39 095,režie obědy ............................. 78 320,(ZŠ, VHČ, ŠJ)______________________
Celkem
............ 223 575,00

Účet 648 Čerpání fondů .................585 993,03 z toho:
učebnice l. třídy .............................. 9 600,- (sponzor)
posílení k opravám majetku ........ 521 937,53
mažoretky MČR ............................. 45 000,sponzor pro l. tř. ............................... 9 600,- (Městské služby)
pera pro l. tř. . .................................. 1 237,50
čerpání další ..................................... 8 218,00
Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti ...................149 900,26 ...........................33 768,60
(čtvrtky, sešity, pracovní sešity, zisk z karet....)
(doplň. činnost zisk stravné cizí .... 33 768,60 Kč)
Účet 662 Úroky ..................................................17 235,07

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

Účet 672 /transfery- dotace/
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů..............18 686 963,20 ............................ ---

členění dotací:
státní
stát UZO 33353
stát a EF 33123
stát UZO 33122
stát UZO 33457

14 454 000,00 Kč
722 246,20
20 000,00
202 500,00

-----------------------------------------------------------------------Celkem stát dotace
15 472 963,20 Kč
Mažoretky UZO 801
(Jihočeský kraj)

20 000,00

Úřad práce – uklízeči orj 85

54 217,00

Město USC
3 214 000,00
Z toho:
příspěvek Město sport. třídy
10 000,00
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(nowboard a lyžování)

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

Celkem dotace Město – USC
Výnosy :

3 214 000,- Kč

………………21 016 454,04 .................. 949 748,26
/hlavní činnost/
/doplňková činnost/

Náklady na hlavní činnost a na doplňkovou za r. 2013
Náklady na
Spotřeba materiálu účet

hlavní činnost
5010300 – 501 0710

na doplňkovou činnost

501 0100

pomůcky z nájmů ................................................................ 2 666,čistící materiál ...........................13 105,18
.............
--lékárnička
................... 4 018,00
čistící materiál škol. jídelna ..... 17 535,86
kancelář. materiál ...................... 27 810,95
technický materiál ..................... 34 697,14
vosky sportovci ………………. 9 984,00
materiál neurčený (tonery)....... 43 506,00
materiál pro mažoretka l.sk......... 1 139,00
materiál ŠD …………………… 5 152,00
materiál neurčený ŠJ ...................4 767,11
karty ve ŠJ …………………….. 5 700,00
pouzdra ve ŠJ …………………. 1 748,88
učebnice pro l. třídu....................19 200,00
spotřeba potravin .....................877 531,38
spotřeba potravin závodní ....... 153 160,00
spotřeba potravin ..............................................
323 320,00
pera pro l. tř. ...............................1 237,50
pohon. hmoty ...............................2 730,60
DDHM ...................................... 102 189,70.....................
DDHM školní jídelna ................16 675,28
učebnice ../ze státu/ .................. 25 638,45
UZO 33123 EU ...................... 77 121,00
učebnice /odprodej/....................92 655,64.

---

školní potřeby (sešity,.čtvrtky) 35 762,70
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čtvrtky ......................................... 8 703,31
učeb. pomůcky .. /ze státu/ ..... 80 830,00
učeb. pom. ze školy ................... 606,08
/z nájmů/
učební pomůcky z EU 33123……15 480,20
učební pomůcky ŠD .......................5 290,00
časopisy, tisk... ......................... 21 463,30
--------------------------Celkem spotřeba materiálu ...1 705 440,95 …………………..323 320,00
Spotřeba energie účet 502 0300 – 502 0600:
502 0100 – 502 0101
elek. energie ZŠ park ............ 103 153,09 ..............
--ZŠ l.máje ............ 190 546,39 (bez DPH 21%)..... --elek. energie ŠJ
...............
154 070,- (bez DPH 21% ... --elek. energie byt (byl neobsazen)...........................................
1 433,16
SKI klub .......................................................
16 529,00
plyn byt ..................................................................................... 5 752,84
------------------------------------------------------------------------------------------Celkem elek. energie................ 447 769,48 .................
23 715,00
Spotřeba vodného účet 502 0310 – 502 0610
502 0110 – 502 0111
vodné park
............... 17 070,96 ............................... --1. máje
............ 51 765,70 (bez DPH 15%).......... --vodné ŠJ
…………… 36 378,00 .(bez DPH 15%)......... --vodné byty ............................................................................14 802,00
(celá částka se vrací v nájmech)
-------------------------------------------------------------------------------------105 214,66 ............................14 802,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------Celková spotřeba energií ..........

552 984,14.......................

38 517,00

Spotřeba tepla účet 503 0300 – 503 0600
503 0100
teplo park
................ 497 044,34..............................--l. máje
................... 495 322,77(bez DPH 15%)....--teplo ve ŠJ
................ 28 219,00 (bez DPH 15%)...... ----------------------------------------------------------------Celková spotřeba tepla ......... 1 020 586,11 ............................................. 0

80

U elektrické energie bychom měli připočítat koeficient 0,52 z 21%DPH, který se projevuje
v nákladech na účtě 569 0900. U vodného a tepla připočítat koeficient 0,52 z 15%DHP, který
se projeví na stejném nákladovém účtě 569 0900 – je to neuplatněný koeficient.
Uplatněná DPH 0,48 koeficient z energií je 73 482,20 Kč – snižuje náklady
a neuplatněná DPH 0,52 koeficient je 79 605,71 Kč – zvýší náklady.

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

Rozpočet

Čerpání r. 2012

600 000

505 173
103 157,00
361 145,39
39 437,00

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 neuplat.
DPH uplat.
Byt prázdný

Rozdíl
+ 94 827

36 403,45
1 434,00
170 000

1 100 000

128 047
27 279
92 736,70
8 029,76
7 412,09
1 061 422
497 044,34
523 541,77
40 836,26
37 695,00
5 752

Oprava a údržba účet 511 0300 – 511 0600

+ 41 953

+ 38 578

511 0100

škola
........... 743 075,74.......................................--byt top. tělesa DL 1190 9.8. ................
1 449,3.9. ................................
1 219,Ski klub – bojlér Dl 825 24,5, ...............
7 813,školní jídelna ................ 50 573,02..................................... ---------------------------------------------------------------------------------celkem ..................
793 648,76 .............................. 10 481,0
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Rozpočet oprav jsme překročili na větší opravy v učebně fyziky, v šatnách u školní
jídelny, kde opadala omítka, revize, hromosvody, oprava klempířských prací na budovách
školy. Stářím se poškodily vchodové dveře ze hřiště.

Opravy a revize:
DL 825 Bojlér ve Ski klubu ................................... 7 813,Dl 1190 oprava kotle byt malý .............................. 1 449,DL oprava kotle byt malý ...................................... 1 219,Dl 95 světla ve TV .................................................2 466,DL 129 revize elektro Pohan .................................. 4 685,DL 161 svítidla ...................................................... 7 102,70
Dl 176 revize hydrantu ........................................
937,Dl 329 čístění žlabů ............................................ 4 598,DL 345 revize hodin ............................................... 5 929,00
DL 510 hromosvod – plány ................................... 21 000,00
Dl 824 oprava ventil. na stoupačkách .................
701,DL 1110 revize hasicích přístrojů ........................ 2 180,DL1129 oprava kotle ............................................... 7 890,sečení kolem školy ..................................................15 124,DL 1219 malířské práce fyzika ............................ 17 454,25
DL 1266 elek. práce ve fyzice................................ 8 167,50
DL 1325 revize elektrozařízení Pohan .................. 7 260,DL
čištění kanalizace Čevak ......................... 2 716,Dl 1257 oprava a revize TV .................................. 16 850,DL 1430 instalace zvonky ..................................... 53 451,DL 1511 přístup. systém ....................................... 20 292,DL 1593 šatny u šj ................................................ 34 200,DL 1596 světla TV .............................................. 5 235,DL 1597 revize ŠJ ............................................... 1 283,DL 1721 oprava WC a baterie .............................. 1 723,DL 1796 Tv nářadí – revize Houžvička .............. 8 557,DL 1128 dveře ze hřiště .................................... 56 976,DL 1 222 klempíř. práce nad šatnami ............... 96 077,63
Dl 1244 hromosvody – oprava .......................... 185 111,DL 1359 PVC fyzika .......................................... 60 559,90
DL 1342 klempíř. práce fyzika .......................... 69 762,Školní jídelna:
DL 173 elektroinstalace ...................................... 2 970,DL 1098 malba škol. kuchyně .......................... 12 420,DL 1381 oprava chladicího boxu. .................. 1 445,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
.....................................147 023,32 ................ --./z toho státní …cestovné UZO 33353............ 20 435,00
-dovoz žáků výlet, divadlo….126 374,32 (částka se vrátí)/
cestovné Město (Šípková)..................…….... 142,- ......................--Náklady na reprezentaci účet 513 0300 .................4 962,-.................... ---

Ostatní služby účet

518 0300 – 518 0620

Služby ZŠ .....................
256 693,19 .........
vzdělávání 33353 ............ 4 862,-„ŠJ
............. 1 050,pomůcka – program ....... 8 670,-

518 0100
------------

služby
UZO 33122.......
8 000,- ............................ --služby na Tv .......................
--................. 29 000,Služba ŠJ .................................
17 417,36..................159 910,00
/na cizí/
- 159 910,-Telefony ...ZŠ ............................. 9 704,18 park
............. --ZŠ l. máje
34 707,68
ŠD ...........................
9 563,12............................ --ŠJ ............................. 8 005,01............................ --Mažoretky MČR ........................... 76 755,Ostatní služby .. /ze státu UZO 33123/…73 264,Plavecký výcvik …/ze státu/ …. 32 916,-„... /žáci/
...... 19 760,00
Poštovné ......................................

5 073,00

Internet – Lan

22 502,50

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

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

46 800,-

poplatky ve spořitelně …………….22 544,50
-„šj
................... 1 615,45
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem služby ............................. 482 753,67......................188 910,00
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Mzdové náklady účet 521 0300 – 521 0621........... 521 0060-521 0100:
Čerpání mezd v roce 2013
Mzdy stát ........................................... 10 617 880
pedagogové ........................................ 8 705 295
nepedagogové ...................................... 1 762 585
Mzdy UZO 33457 .....................................150 000,dohody stát ...................

42 000

Prostředky Města – rozpočtováno

297 000,- Kč

Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst. Staňková ............213 690.
odvody 34 % ................................... 72 650
FKSP 1 % ....................................... 2 134
4,2 promile ......................................
898
-------------------------------------------------------Celkem ....................................................289 372,- (zůstatek navržen do FO 7628,-)
Mzdy uklízečka park ŠD z města .................. 14 334,Úřad práce - od 1. 11. 2013 zaměstnáváme uklízeče orj 85, mzda se vrací od úřadu práce –
jako dotace.
Celkem orj. 85 ..............................................54 217,00
Mzdy listopad a prosinec ................................39 864,00
odvody ...........................................................13 553,00
FKSP /není příděl/............................................ -(počítač. program mzdy tvořil 1% z HM)

Mzdy ESP UZO 33123 ......................... 90 880,Dohody - OON 33123 ....................... 172 348,Dohody UZO 33122 ............................. 8 000,Škola - pedagog. zaměstnanci - kroužky .......41 520
Město odstupné Pešlová.................... 20 440,dohody
................................ 2 520,- ........................15 393,-----------------------------------------------
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64 480,Prostředky ostatní – VHČ /hospodářská činnost
Škola – školní jídelna platy zaměstnanců
....................................... 131 614,OPP – doplňková /hospodářská/ činnost
........................ ... 58 737
Škola – pokladní a správce TV ................................................................. 39 000,_____________________________________________________________________
229 351,účet 521
Celková částka mezd vyplacených v roce 2013
/stát + město + škola + uzo + EU/ .......... 11 417 335,00
náhrady – nemoc .............................
39 332,----------------------------------------------------------------------------------------------------------účet 521
Celkem ...................... 11 211 923,- .................................. 244 744,00

Zákonné sociál. pojištění účet 524 0300 – 524 0610: (3 754 936,-)
UZO 33353
pojištění sociální stát .........ZŠ …… 2 178 474
a zdravotní stát
........ 784 251
asistent sociál.
asistent zdrav.

pedagogové i nepedag.

...... 29 907
.............. 10 766

sociální poj.
a zdravotní

ŠD ...........195 970
............. 70 549

sociální poj.
zdravotní poj.

ŠJ............. 189 899
............... 68 364

dohoda stát sociál. poj.
................... 2 400
zdravotní poj.
864
-----------------------------------------------------------------------Celkem UZO 33353 ........................ 3 531 444
UZO 33123 EU sociál........... 22 717,00
zdravot.
8 176,00
----------------------------------------------------------------Celkem UZO 33123 ........................ 30 893,00
Město – sociál. poj.
..................... 46 579,00 .................. 7 325,00
zdravot. poj.,.......................... 20 371,00 .................. 3 246,00
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UZO 33457 asistent

sociál........... 37 500,00
zdravot. ....... 13 500,00

Orj. 85 sociální
zdravotní poj.

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

9 965,00
3 588,00

škola doplň. činnost sociál poj..................................................... 37 582,00
zdravot. poj................................................... 12 921,00
-----------------------------------------------------------------------Celkem odvody 34 % r. 2013..............................3 693 862....................61 074,00

Jiné sociální pojištění účet 525 0300 – 525 0600
(zákonné pojištění u Kooperativy 4,2 promile z hrubých mezd)
stát pedagogové .......................32 968,00
ŠD ...................................... 3 292,00
nepedagogové .................... 4 211,00
školní jídelna ..................... 3 191,00
--------------------------------------------Celkem UZO 33353 .............. 43 662,00
město: ........................................1 127,00
1 048,00
škola : ....................................... 555,00
-------------------------------------------Celkem účet 525 .....................46 392,00 .................................... 0

Zákonné sociální náklady účet 527 0300 – 527 0600.......VHČ 527 0060:
zákonné sociál. náklady stát ZŠ...................77 078,00
ZŠ nepedag. ... 9 977,00
asistent .............1 196,00
UZO 333 53
ŠD ………… 7 896,00
ŠJ ………….. 7 623,00
-------------------------------------------------------------------Celkem UZO 33353 ..................
103 770,00
UZO 33123 ...............................
908,00
UZO 33457
............................
1 500,00
Město ZŠ……………………
2 621,00
ŠJ ...................................... 300,00 (popl. lékař Pešlová)
Škola – škol. jídelna ......................................................................1 791,00
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Na účtě 527 jsou od roku 2010 ochranné pracovní prostředky:
30.8. 2013 V3......Michalová- obuv................ 553,72 (vzato bez DPH)
V12 ... Kantorová –obuv ........... 561,98
5.10.
V 10 ...Procházková .................... 479,34
30.11.
V 12...-„- ..............- obuv ............. 326,43
FA 269 Bonno ...............................................3 037,Celkem ..........................................................4 958,72 ..........................................0
Ochranné pomůcky správní zaměstnanci
26.11. Toušl – plášť ...................282,6.13. Smolová – obuv a plášť....500,Hercik – kabát, obuv ......1 500,Narovcová – obuv,oděv.....500,Hupka – kabát, obuv, kalhoty...2000,Celkem ................................... 4 782,00 ......................................................... 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 527 .............118 409,72 .........................................1 791,00

Ostatní sociální náklady účet 528 0300 – 528 0600...........528 0060:
věcná režie za obědy ...../ze státu/ .......... 68 540,00
ŠJ ....................... 8 030,00
---------------------------------------celkem .................76 570,00
Věcná režie za obědy -škola (doplň. činnost) .........................…1 750,00
---------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 528 …

…

76 570,00 ....................................1 750,00

Ostatní náklady z činnosti účet 549 0300 – 549 0900 ........... VHČ 569 0100:
Náklady z činnosti – pojistné ……………….6 556,00……………. --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 )
Od l. 6. 2011 nová smlouva č. 39127316-12 Pojištění odpovědnosti podnikatelů
pojistník : Město Vimperk, školy bez spoluúčasti
ostatní náklady z činnosti – náklady z DPH .......257 710,83
(neuplatněná část nákladů koeficient 0,52, který se změnil v prosinci
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a zůstal stejný koeficient 0,52 – neuplatněná část nákladů)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 549 ....
........................ 264 266,83 ........................... 0
Odpisy DH a DNM účet 551 0300- 551 0600:
odpisy ZŠ
................
77 122,ŠJ
................
105 476,budovy ...............
101 020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem odpisy ..........
283 618,00 ..................................... 0
/odpisy za budovy dostáváme na ně v rozpočtu školy a koncem roku se vrací
Městu – listopad 2013/ Odpisy tvoříme čtvrtletně.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0300 – 558 0600
(nákup majetku od 3000,- - 40.000,- Kč)
Škola ..................................................232 735,97
(zaokrouhlení z UZO 33123- placeno škola) 0,36
Škola FKSP stůl na stol. tenis............. 5 650,00
Škola UZO 33123 ............................. 138 400,00
ŠD (kytara)........................................
4 900,00
Pomůcky UZO 33123 ........................ 84 962,00
Pomůcky UZO 33353 ....................... 46 617,25
Školní jídelna ..................................... 7 252,00 (bez DPH)
---------------------------------------------------------------------Celkem účet 558 ..............................520 517,66 ..................... 0

________________________________________________________________

Náklady celkem ...........20 922 958,16.................870 587,00

Hospodářský výsledek
Náklady hlavní činnosti ............................................. 20 922 958,16
Výnosy hlavní činnosti ............................................ 21 016 454,04
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti …. Zisk…….. 93 495,88
daň z příjmů ................................................................. 0,Výsledek hospodaření z HČ po zdanění ...........zisk .......93 495,88
88

Náklady činnost doplňková .................................................870 587,00
Výnosy činnost doplňková .............................................. 949 748,26
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti .......zisk ....... 79 161,26
____________________________________________________________
Celkový výsledek hospodaření za rok 2013 ……………172 657,14 Kč zisk
(hlavní i doplňková činnost po zdanění)
Návrh rozdělení hospodářského výsledku:
HV Kč rozdělit do fondu odměn ve výši ....... 20 000,do rezervního fondu ........... 152 657,14

Finanční vypořádání za rok 2013 – schváleno /neschváleno usnesením
RM č. 250 usnesení
10.3. 2014
ze dne ......................
kdo schválil:

Ing. Petrášek
Ing. Martanová
Vávrová V.
Mgr. Rückerová

……………………………………………………………………..

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 .............................. 2 236,89

cizí strávníci
494 270,ostatní strávnici ................................... 322 686,Coca Cola a reklama tabule ................. 3 696,dovoz žáků na soutěž ............................. 12 070,čtvrtky ..................................................... 14 172,zisk karty ................................................. 2 293,60
prodej karet na stravování ...................... 10 795,40
--------------------------------------------------------------celkem
953 544,-

Jmenovatel: dotace /ne/
nájem SKI Klub ................................ 6 000,nájmy byty .....................................125 912,nájmy TV ........................................ 42 135,stravné žáci .....................................985 876,40
úroky /ne/
jiné výnosy ..................................... 7 170,dovoz žáků na soutěž TV .............. 12 070,dotace Grant /ne/
kroužky ............................................ 34 340,mažoretky ........................................ 22 484,ŠD ................................................... 73 630,,učebnice patří do učeb. plánu ............ 67 551,------------------------------------------------------------celkem
..........
1 365 098,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 a dále platí i pro rok 2014.
Přepočítání nákladů – uplatnění DPH
Budova park – DPH se uplatňuje pouze na vodné a stočné. 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 2013 došlo
k vyúčtování vodného ve všech bytech (byt v parku, malý byt l. máje 268 a velký byt v patře
budovy č. 268) a následnému vrácení peněz (pokladna prosinec).
záloha
Homolková – Malíková (park byt)

spotřeba

vrácení
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9 996,-

74m3 x 75,65= 5.598,-

Dojčarová – byt malý
278,-x9 měs.= 2502,-

15m3 x 75,65 = 1 435,-

Szpuková – Szpuk (byt velký)
900,-x12 měs. =10 800,-

136m3= 10 289,00

4 398,-

1367,511,- Kč

Vodné v bytech bylo vyúčtováno dle skutečné spotřeby, dle vodoměrů.

Budova hlavní – č. 268
DPH se uplatňuje na vstupy do školní jídelny koeficientem 0,48 a na kanceláře též
koeficientem 0,48. Ostatní prostory se neuplatňují. Koncem roku 2013 byl vypořádán
koeficient na 0,48. (stejný)
TV – DPH se neuplatňuje .....osvobozeno ze zákona o DPH – sportovní činnost
SKi Klub – osvobozeno ze zákona o DPH (nájem)
odvod 21% DPH z elek. energie z částky 4132,23 Kč čtvrtletně
Přehled odvodu finančních prostředků DPH placených na Finanční úřad:
I.Q ........ 8 912,- (nadměrný odpočet – vrátí se z FÚ 17.5. 2013)
II.Q..........10 690,- (nadměrný odpočet – vrátí se z FÚ 13.8. 2013)
III Q ......... 486,- (daňová povinnost – platíme)
IV.Q ....... 7 690,- (nadměrný odpočet – vrátí se z FÚ v měsíci lednu 2014)
Celkem odvod daně za rok 2013 ......- 26 806,00 Kč (vrací nám FÚ Vimperk

(rozdíl vypořádacího koeficientu je ...... – 1,00 Kč změna odpočtu, odpočet se nemění)
Odpočet za rok 2013 uplatněný ........ 242 571, - Kč ............. koeficient 0,48
změna odpočtu....
- 1,- Kč .......... vypořádací 0,48
------------------------------------------------------------------Celkem ............242 570,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.
Za rok 2013 byla uplatněna DPH ve výši celkem 242 570,00 Kč
Náklady vyplývající z neuplatněné DPH za rok 2013 jsou
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na účtě 549 0900..... 257 710,83 Kč tj. 0,52 %
Náklady a výnosy jsou od 1.1 – 31.12. 2013 bez DPH nebo s DPH, kde se neuplatňuje
DPH. Kde se uplatňuje DPH jsou označeny zj – záznamovou jednotkou.

Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti
Stav fondů k 31.12. 2013
Fond odměn - 411
stav k 1.1.2013 11 586,42 Kč stav k 31.12. 41 586,42 Kč
(do fondu přiděleno z Hv r. 2012 ....30 000,- Kč)
Fond sociální - 412

stav

145 375,19Kč stav k 31.12.

154 183,54 Kč

Fond rezervní - 414

stav

724 995,54 Kč stav k 31.12.

1 511,84 Kč

Fond rezervní – 413
stav
753 615,23 Kč stav k 31.12. 921 618,16 Kč
(do fondu přiděleno z Hv r. 2012 ..... 636 678,93 Kč)
Fond reprod. majetku - 416

stav

425 799,10 Kč stav k 31.12. 533 851,77 Kč

___________________________________________________________________
Celkem

.....stav k 1.1.2013 2 061 371,48 Kč stav k 31.12.13 1 652751,73 Kč

Krytí fondů k 31. 12. 2013
Bankovní stav fondu odměn .........
41 586,42 Kč ….účet 2410330
Bankovní stav fondu sociál. ................................. 153 146,54 Kč .…účet 2430100
Bankovní stav rezerv. fondu ............
923 130,00 Kč …účet 2410320
Bankovní stav fondu reprodukce majetku ..........
533 851,77 Kč….účet 2410340
_______________________________________________________
Celkem
......................................
1 651 714,73 Kč

Fond odměn – (411)
Stav k l. l. 2013 ..................................11 586,42
příděl z Hv 2012 ............................... 30 000,00
--------------------------------------------------------Stav k 31.12. 2013.............................41 586,42
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Fond sociální – FKSP (412)
Rozpočet -Fond sociální – účet 412 - r. 2013
Stav k 1.1. 2013 ................................ ....... 145 375,19Kč
příděl za rok 2013................................... 100 000,00
--------------------------------------------------------------------------------příjmy r. 2013 celkem ............................... 245 375,19 Kč
Výdaje r. 2013 rozpočtované
Příspěvky na obědy (zaměstnanci)
...... 78 000,19
Jubilea .............................................................. .18 000 ,- nepeněžní
DU + schůze
.......................................... 28 000,Vitamíny ..................................................... 26 000,Školský zpravodaj .......................................... 3 000,Zlepšení prac. prostředí ......................................10 000,Rezerva ............ ……………………………
82 375,----------------------------------------------------------------------Celkem náklady .................................... …. 245 375,19Kč
Příjmy r. 2013.……………………………245 375,19 Kč
Výdaje r. 2013 ......................................... 245 375,19 Kč
---------------------------------------------------------------------Čerpání prostředků (fondu) FKSP na rok 2013 – fond sociální
Příděl do FKSP 1% z HM r. 2013 .............................110 160,00
PS fondu ................................................................... 145 375,19
Čerpání:
Stravné zaměstnanci………………. ......................... 46 570,65
nepeněžní dary ........................................................... 3 994,Den učitelů, slavnosti školy...................................... .19 039,Časopis – Školství ...................................................... 1 280,Vitamíny .................................................................. 22 250,Zlepšení život. prostředí ………………………….. 8 218,00
(stůl na stolní tenis, konvice )
---------------------------------------------------------------------------154 183,54
Konečný zůstatek k 31.12. 2013 je 154 183,54 Kč
BÚčet 243 (fondu FKSP) je nižší o 1037,- Kč, které se doplatí na účet v roce 2014. Tento
rozdíl vznikl doplatkem l procenta z HM v měsíci prosinci 2013.
Fond FKSP 412 se rovná účtu 243 10.

Fond rezervní (413)
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Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013 ................ 753 615,23 Kč
Příděl ze zlepšeného HV r. 2012…………..636 678,93 Kč
Čerpáno:
Převod do fondu investičního (FRIM) ..........468 676,00
----------------------------------------------------------------------celkem zůstatek k 31. 12. 2013 . ............ 921 618,16Kč (z provozních peněz)

Fond rezervní (414)
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013 ..........................
2 749,34 Kč
Počáteční zůstatek ze transferu EU UZO 33123 …722 246,20 K
sponzor na učebnice – Městské služby Vimperk…. 9 600,sponzor MČR v mažoret. sportu – České lesy ..........35 000,OV Media ......... 10 000,(sponzorům bylo zasláno vyúčtování příspěvku)
čerpání daru učebnice l. tř. – přeúčt. analyt.Dl 1411 1.10................. 9 600,škol. potřeby pera l. tř. ...........................................
1 237,50
MČR v mažoret. sportu ............................................ 45 000,00
(DL 1030 3.7. ozvučení akce .......... 14520,DL 951 13.6. zajištění kultur. akce..... 5000,DL 980 24.6. reklamní předměty .......33035,DL 1095 9.7. pronájem stadionu – 4200,-„- 20 000,- kraj)
čerpání prostředků EU UZO 33 123 …………………………… 722 246,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------celkem zůstatek k 31. 12. 2013 .................................................
1 511,84 Kč
Na rezervním fondu byla částka 722 246,20 Kč z transferu EU UZO 33123, která se čerpala
fakturami v roce 2013.

Fond reprodukce majetku (416) – investiční fond
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Investiční výdaje - čerpané z fondu reprodukce majetku
Poč. stav investičního fondu z roku 2013 ................. PS 425 799,10 Kč
odpisy r. 2013 – základní škola a škol. jídelna……….. 182 598,-- Kč
odpisy r. 2013 – budov
. .......
101 020,- Kč
/byly v měsíci listopad 2013 odvedeny Městu/
... .. - 101 020,- Kč
Posílení fondu z rezervního fondu na opravy
……468 676,- Kč
neuplatněná část DPH konvektomat ............................ 30 239,- Kč
Celkem čerpáno na opravy investic. r. 2013... ..................521 937,53 Kč
Nákup nového strouhače do školní jídelny ..................... 51 522,80 Kč
____________________________________________________________________
Celkem stav k 31.12. 2013 …………………………. 533 851,77 Kč
Investiční akce
DL 1244 2.9. oprava hromosvodu ........................ 185 111,DL1342 17.9. obložení fyzika .............................. 69 762,DL 1359 20.9. nové lino fyzika ............................. 60 559,60
DL 1222 27.8. okapy a střecha nad šatnami ........ 96 077,63
Dl 1388 26.9. dveře u hlavní budovy ................. 56 976,-----------------------------------------------468 486,23

Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy:
DL 1721 oprava WC a baterie v parku ................ 1 723,Pražská 167 – byt - Homolková ------------Byty l. máje 268 :
Byt malý – Dojčarová – oprava kotle ......1449,- a 1219,1.máje 268 - přízemí) obsazen pouze část roku 2013 od dubna
(IV. – XII.)
(v době neobsazeného bytu platíme elek.energii leden- březen 2013 ...... 1434,00
plyn...(I.-III.).............5752,- (Dl 260, 626)
l. máje byt č. 2 – Szpukovi - --l. máje 268:
/budova č. 2/
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DL 825 Bojlér ve Ski klubu ................................... 7 813,Dl 95 světla ve TV .................................................2 466,DL 129 revize elektro Pohan .................................. 4 685,DL 161 svítidla na chodbách.................................. 7 102,70
Dl 176 revize hydrantu ........................................
937,Dl 329 čístění žlabů ............................................ 4 598,DL 510 hromosvod – plány ................................... 21 000,00
Dl 824 oprava ventil. na stoupačkách .................
701,DL 1110 revize hasicích přístrojů ........................ 2 180,DL1129 oprava kotle ............................................... 7 890,sečení kolem školy ..................................................15 124,DL 1219 malířské práce fyzika ............................ 17 454,25
DL 1266 elek. práce ve fyzice................................ 8 167,50
DL 1325 revize elektrozařízení Pohan .................. 7 260,DL
čištění kanalizace Čevak ......................... 2 716,Dl 1257 oprava a revize TV .................................. 16 850,DL 1430 instalace zvonky ..................................... 53 451,DL 1511 přístup. systém ....................................... 20 292,DL 1593 šatny u šj ................................................ 34 200,DL 1596 světla TV .............................................. 5 235,DL 1597 revize ŠJ ............................................... 1 283,DL 1796 Tv nářadí – revize Houžvička .............. 8 557,DL 1128 dveře ze hřiště .................................... 56 976,DL 1 222 klempíř. práce nad šatnami ............... 96 077,63
Dl 1244 hromosvody – oprava .......................... 185 111,DL 1359 PVC fyzika .......................................... 60 559,90
DL 1342 klempíř. práce fyzika .......................... 69 762,Školní jídelna:
DL 173 elektroinstalace ...................................... 2 970,DL 1098 malba škol. kuchyně .......................... 12 420,DL 1381 oprava chladicího boxu. .................. 1 445,čistění odpadů, WC, lapolu EKO-Pf Rudolfovská 21, Č. Budějovice
.............................................. měsíčně 2199,- Kč – prázdniny ne
Další akce:

revize hodin ...........................................................5 929,BOZP (Bláha) ………………………............
4 000,Požární technik (Hrabánek)…………………….. 4 120,svoz TKO .........................l. část roku................. 20 070,2. část roku ............... 20 236,Deratizace ............................................................ 2 251,-„2.část................................
1 755,-

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.
Nákup kopírky Minolty do parku Dl 589 ... 34 485,-.
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(Měsíčně služba a doúčtování papíru pololetně)
Založen nový certifikát do CSSZ a zdravotních pojišťoven - mzdy
do pokladny státu – Gordic – účetnictví od 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

Vimperk dne 17. 2. 2014

Mgr. Dagmar Rückerová
ředitelka školy
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