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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2014/2015

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, jejíţ
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 ţádost 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 uţívala ve školním roce 2014/2015 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 Praţská č. 167
- třídy l. stupně - 1. - 4. ročníky
- školní druţina

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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Opravy a rekonstrukce
Rekonstrukce kulturní památky čp. 167
V období podzimních prázdnin 2014 pokračovala oprava školní budovy Praţská 167. Tentokrát se
jedná o výměnu oken v suterénu budovy, to znamená v šatnách, v kotelně a ve vestibulu. Pro
truhláře pana Chrstoše byla výroba oken vskutku velmi náročná, ale zároveň zajímavá a prestiţní
práce. Nutno dodat, ţe se jí zhostil na výbornou. Kromě oken s obloukovitou horní částí vyrobil do
vstupního portálu i okna kulatá, vrcholem jeho řemeslného umění jsou dubové vstupní dveře
zavěšené na mohutných pantech. Dveře jsou opatřené odpovídajícím samozavíracím zařízením a
netradiční klikou. Vstup do budovy je umoţněn prostřednictvím čipů, návštěvy se mohou i nadále
ohlásit instalovanými domácími telefony a dálkovým otevíráním z kanceláře, školních druţin,
sborovny, tělocvičny, prostoru údrţby na chodbách v 1. a 2. patře.
Tato rekonstrukce představuje částku 543 145 Kč (vč. DPH), přičemţ dotace z Ministerstva kultury
ČR na obnovu kulturních památek činila 298 000 Kč. Díky péči samosprávy a pracovníků odboru
investic MěÚ Vimperk je budova zase o kousek blíţ k novému kabátu.

Oprava budovy 1. máje 268
Zastupitelstvo Města Vimperk podpořilo záměr vedení školy opravit fasádu hlavní budovy školy
právě v roce 85. výročí zaloţení ZŠ TGM a škole přidělilo na tyto opravy částku 400 000,- Kč.
Rekonstrukce se uskutečnila v prázdninových měsících a částečně byla hrazena z investičního
fondu školy. Akce proběhla za výrazné podpory v oblasti odborné konzultace týkající se zednických
prací s představiteli Správy domů p. Kaifrem a Pacákem.
Zednické práce – budova 1. máje 268 – 232 709,- Kč (firma p. Podlešáka)
Klempířské práce – 80 709,- Kč (firma p. Záleského)
Nátěr fasády – 422 290,- Kč (firma p. Bárty)

Další akce






Nákup nového serveru – 93 388,- Kč
Oprava stávajícího chodbového přístupu v budově v parku (zvonky, čipy) – 61 021,- Kč
Osazení topných těles ve třídě v budově v parku – 21 680,- Kč
Výmalba školní jídelny – 18 278,- Kč
Oprava kotle – 19 866,- Kč

Další opravy neuvádíme, jsou součástí výroční zprávy o hospodaření za kalendářní rok.

Nová informační cedule
Novou informační ceduli před budovu Základní školy T.G.Masaryka ve vimperském parku nechali
nainstalovat pracovníci Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku.
Text na tabuli odkazuje na bohatou historii této budovy školy, kulturní památky. Vzhledem k tomu,
ţe Praţská 167 je součástí Základní školy T. G. Masaryka Vimperk, městský úřad tu informační
tabuli nechal postavit i z důvodu 85. výročí od zaloţení ZŠ TGM, které si letos připomeneme.
Autorem textu i archivních fotografií je vimperský spisovatel a středoškolský profesor Roman
Hajník.
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Bezpečnost ve škole
Od tragédie na Střední škole Ţďár nad Sázavou zaměstnává zabezpečení školních budov všechny
pracovníky škol, jejich ředitele i zřizovatele.
Zabezpečení v ZŠ TGM Vimperk
Praţská 167
 Budova je v době vyučování uzavřena
 Návštěvy se dovnitř dostanou po zazvonění (sborovna, údržba, školní družiny, tělocvična,
chodba)
 Při otevření budovy před začátkem vyučování, o velké přestávce a těsně po skončení
vyučování je zajištěn dohled pracovníků školy
 Pracovníci školy se u příchozích informují na účel návštěvy
Nová opatření
 Vstup do budovy pro zaměstnance školy na čipy
 Umístění kamery směřující na vstup do budovy (plánujeme přenos na monitory počítačů)
 Posílení dozorů
 Prevence – posilování vědomí školských pracovníků i žáků v oblasti soužití školy včetně
posilování vlastního podílu na bezpečnosti (vyhodnocení situace, vyhledání pracovníka
školy, žádost o pomoc)
Budova 1. máje 268
 Vchod u šaten a vchod z ulice 1. máje se uzavírá v 8 hodin, otevírá se po vyučování
 Dohled zaměstnanců školy při otevřených vchodech
 Nejčastěji využívaný vchod ze školního hřiště je opatřen čipy
 Návštěvy se do budovy dostanou po zazvonění (kanceláře, školní jídelna, sborovna, školní
psycholog, školník
 Tento vchod se otevírá v 11 hodin pro cizí strávníky
 Od 11 hodin je v přízemí zajištěn dohled pracovníka školy
 Pracovník školy se informuje na účel návštěvy příchozích
Nová opatření
 Umístění kamer, jedna u vchodu žáků do šaten, druhá směřuje na vchod ze školního hřiště
 Obraz kamer přenesen na monitory počítačů v kancelářích
 Posílení dozorů od 11 hodin
 Dohled pracovnic školní jídelny u vstupu do budovy při zásobování
 Umístění nového zvonku u vchodu do tělocvičny
 Prevence
Nikdo z nás si nepřeje, aby se škola stala místem podobným vězení, ale místem, kam rodiče posílají
své děti bez obav o jejich bezpečnost. Ministerstvo školství proto připravuje novou vyhlášku
týkající se tohoto problému. Dá se předpokládat, ţe bude obsahovat pokyny v oblasti zabezpečení
technického, pedagogického i v oblasti prevence. Je jisté, ţe všechna tato opatření budou
představovat určité zvýšení finančních prostředků. Uvidíme, zda půjdou ze státního rozpočtu, či
budou leţet pouze na bedrech zřizovatele.
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2. Školská rada ZŠ TGM Vimperk
Vznik školské rady je dán zákonem 561/2004 Sb. Podle tohoto zákona jmenuje třetinu školské rady
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých ţáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Ve

školním roce 2014/2015 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.
V lednu 2015 se konaly volby nových členů do školské rady. Z řad učitelů byli navrţeni do
voleb tito pedagogové: Dana Toušlová, Iva Karasová, Alţběta Rückerová, Dagmar Daňková,
Vladislava Lehečková, Helena Jíňová. Nejvíce hlasů získaly a členkami školské rady se za
pedagogy staly Mgr. Dana Toušlová, Mgr. Iva Karasová a Mgr. Dagmar Daňková. Volby z řad
rodičů proběhly na dni otevřených dveří 14. ledna 2015 . Do voleb byly navrţeny: pí Helena
Váchová, pí Jana Jaklová, pí Jiřina Vrtilková, pí Marcela Kobrová, pí Ing. Petra Waltmann a pí
Mgr. Jana Burianová. Celkem bylo odevzdáno 157 hlasovacích lístků. Nejvíce hlasů a členkami ŠR
z řad zákonných zástupců ţáků se staly: pí Helena Váchová, pí Jiřina Vrtilková a Mgr. Jana
Burianová. Členy do ŠR za zřizovalele byli zvoleni Ing. Michal Janče, Marcela Kobrová a Bc. Jana
Czerwenková:
Další schůzka se konala v závěru školního roku a ŠR byla informovaná o výsledcích
vzdělávání, o úspěších ţáků v soutěţích, o realizovaných projektech a o připravovaných změnách
na další školní rok.
Spolupráce školy se Školskou radou probíhá velmi dobře.

Členové nově zvolené školské rady: předseda Ing. Michal Janče, další členové:
pí Marcela Kobrová, pí Bc. Jana Czerwenková, pí Helena Váchová, pí Mgr. Jana Buriánová,
pí Jiřina Vrtilková, Mgr. Iva Karasová, Mgr. Dagmar Daňková, Mgr. Dana Toušlová.
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3. Charakteristika školy
a) Základní škola T. G. Masaryka Vimperk v datech
 8. října 1927 byla vypsána soutěţ na novostavbu české školy ve Vimperku
 26. února 1930 vyhověl prezident republiky ţádosti 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 ţáků v pěti třídách obecnou školu, 138 ţáků měšťanskou
školu a 38 ţáků mateřskou školu.
 1. října 1938 bylo zastaveno vyučování a školní budovu obsadilo vojsko
 V období 2. světové války slouţila budova jako vojenský lazaret aţ 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 lyţích
 1976/77 – provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově Praţská 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 druţiny 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 ţáky Vimperska, povinně pro všechny ţáky od školního
roku 1996/97
 1. ledna 1993 – škola zřízena jako samostatná právnická osoba
 1993 – vznik souboru maţoretek, školní slavnost na hřišti školy, vydání časopisu Kolem
školy
 1994 – plynofikace školních budov, první počítačová učebna s 10 ţákovskými stanicemi
 1. srpna 1995 – udělen škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka, slavnostní
odhalení nápisu 30. října 1995
 1998 – budova čp. 182 vyčleněna ze seznamu nemovitostí vyuţívaných školou (kromě
objektu s garáţemi)
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 1999/2000 – výměna střešní krytiny na budově Praţská 167, zavedení internetu,
intenzifikace sportovních tříd (zaměření na běh na lyţích a snowboarding), 1. ples
maţoretek 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 lyţárna
místo uhelny v budově čp. 268
 2001/02 - půdní vestavba cvičné kuchyně a další počítačové učebny v budově čp. 268
 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 maţoretkovém 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 Praţská 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
 2015 – oprava fasády 1. máje

b) Velikost školy
ZŠ TGM Vimperk je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. Na 1. stupni (1. – 5.
ročník) se ţáci vyučují ve dvou paralelních třídách, přičemţ ţáci 1. – 4. třídy sídlí v budově Praţská
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 ţáků ve třídách s rozšířenou výukou tělesné
výchovy se zaměřením na běţecké lyţování a snowboarding, v případě zájmu je sportovní třída
otevřena i pro další druhy sportu (hokej, gymnastika, fotbal, maţoretky).
ZŠ TGM je spádovou školou pro okolní málotřídní školy v Borových Ladách, Svaté Maří, Horní
Vltavici a Stráţném.
Budova Praţská 167 slouţí kromě ţáků 1. – 4. tříd i pro činnost školní druţiny. Budova stojí
v klidné části centra města v parkové zóně. Vedle školy je prostorné asfaltové dopravní hřiště a
dětské hřiště s prolézačkami uţívané občany města a jejich dětmi.
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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 náleţí
pozemek školní zahrady, který ve své spodní části navazuje na prostor parku.
Obě budovy školy jsou od sebe vzdáleny 5 minut chůze, autobusové nádraţí je vzdáleno 10
minut chůze parkem mimo frekventované ulice.

c) Vybavení školy
Materiální
Škola je průběţně vybavována novým nábytkem, téměř ve všech třídách byly zakoupeny nové
lavice a ţidle, v jedné třídě byl zakoupen výškově stavitelný nábytek. Škola je vybavena
učebnicemi a učebními pomůckami dle poţadavků a potřeb pedagogů a ţáků, při výuce různých
předmětů je moţné vyuţívat výukový SW a interaktivní tabule, které jsou umístěny v kaţdé budově
školy. Budova v parku má k dispozici jednu učebnu výpočetní techniky s 10 počítači pro ţáky a
jedním počítačem pro učitele, v budově 1. máje jsou dvě počítačové učebny. Jedna je součástí
odborné učebny chemie s 10 počítači pro ţáky, druhá učebna výpočetní techniky je vybavena 20
počítači. Většina pedagogů obdrţela v rámci projektu Cool pedagog svůj noteboook, který má
moţnost vyuţívat ve výuce. Pro výuku a další studium ţáků jsou k dispozici dvě školní knihovny.
Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběţně 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 slouţící zaměstnancům školy, popř. rodičům, kteří vyzvedávají své
děti.
Budova Masarykovy školy v ulici 1. máje 268 slouţí 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 slouţící výuce cizích jazyků a
kabinety jednotlivých odborných předmětů. Ve druhém poschodí byla nově vybavena místnost pro
školního psychologa, který na škole působí od školního roku 2009 /2010. V přízemí jsou
vybudovány šatny pro jednotlivé třídy, kabinet souboru maţoretek, 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 ţáci i zaměstnanci školy, v oddělené části jídelny i „cizí“ strávníci. Pro ţáky 1. stupně je
u jídelny vybudováno sociální zázemí a šatny.
Ve stejném podlaţí jako jídelna se nachází nově zrekonstruovaná tělocvična se šatnami a
sociálním zázemím včetně sprch a kabinet na náčiní a pomůcky pro různé druhy sportů. Ţáci školy
se dostávají do tělocvičny schodištěm z hlavní budovy, veřejnost vyuţívá vedlejšího vchodu
vedoucího do prostoru před tělocvičnou.
Na jiţní straně budovy se nachází prostorné asfaltové hřiště a šedesátimetrová běţecká dráha
s umělým povrchem a doskočištěm. Na hřiště navazuje areál školní zahrady se dvěma skleníky,
altánem, skladem pro zahradnické potřeby a garáţe. Všechny vyjmenované prostory slouţí i
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k činnosti školní druţiny. 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, jehoţ samostatnou část má ZŠ TGM k dispozici.
Celý tento prostor včetně garáţí v současné době vyuţívá SKI klub Šumava, partnerský oddíl
sportovních tříd.
V budově Praţská 167 jsou umístěny 1. – 4. třídy 1. stupně a 4 oddělení školní druţiny.
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 umoţněn dodatkovou tabulkou. S budovou školy sousedí prostorné
asfaltové hřiště, na němţ bylo vybudováno dopravní hřiště a městské dětské hřiště s prolézačkami,
pískovištěm a kolotočem. Od budovy 1. stupně k hlavní budově je moţné projít spojovacím
schodištěm vedoucím mimo frekventované ulice kolem školní zahrady.
Ani jedna školní budova není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je moţné jen za předpokladu
zajištění asistenta a pořízení potřebného technického zařízení (výtah, schodolez).

Technické
Jednou z priorit školy je výuka ţáků ve sportovních třídách a zájmová volnočasová aktivita ţáků.
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 ţáky ve třídách, vybavení tělocvičen sportovními potřebami
pro různé druhy sportů, bezplatný pronájem tělocvičny pro partnerské sportovní kluby.
Škola téţ poskytuje zázemí pro činnost souboru maţoretek a dramatického souboru.
Důleţitou součástí technického vybavení současné školy je vybavení výpočetní technikou.
Vyuţití informačních a komunikačních technologií při výuce i v běţném chodu školy je významnou
součástí programu školy. Pro výuku ICT a dalších předmětů jsou určeny tři učebny výpočetní
techniky. Ţáci školy mohou informačních technologií vyuţít i mimo vyučování ve stanovených
časech, stejně tak zájmové útvary. Učitelé mají k dispozici kromě počítačů v učebnách ICT také ve
sborovnách a kabinetech a sluţební notebook.
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
ţáci i učitelé přístup na internet. Ve sborovnách a v zasedací místnosti jsou umístěny kopírky, které
mohou vyuţívat pedagogové, popř. ţáci školy. Pro potřeby výuky i činnosti zájmových útvarů je
moţné vyuţít notebook a dataprojektor, dále škola obdrţela 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 jsme pořídili do školní jídelny konvektomat na vaření obědů. Školní
jídelna je vybavena vhodným nábytkem a „pojezdovou dráhou“ slouţící strávníkům při vydávání
obědů.
Budova školy č. 167 má svou vlastní kotelnu s nízkotlakými kotly, budova čp. 268 je od 1. 3.
2015 napojena na centrální vytápění z městské kotelny. O dodávku tepla se stará firma Energie AG.
Cílem pro další období je rekonstrukce topné soustavy. Vlastní plynové vytápění mají i tři byty
v budovách školy, které k bydlení vyuţívají převáţně zaměstnanci školy.

12

Hygienické
Obě budovy školy jsou po celkové rekonstrukci elektroinstalace, takţe ve všech prostorách byla
instalována odpovídající osvětlující tělesa. V budově Praţská 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 udrţení potřebné teploty jídel. Samozřejmostí je sociální
zázemí se sprchou pro pracovnice školní jídelny.
K dodrţování pitného reţimu ţáků slouţí nápojový automat a prodej nápojů a svačin ve školní
jídelně a školní druţině. V budově Praţská je pitný reţim dětí 1. – 4. tříd zajišťován dotovaným
mlékem a ovocem do škol.
K relaxaci ţáků 1. stupně po vyučování slouţí činnost ve školní druţině 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 slouţí 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.
Obojí vyţaduje zásadní opravu.
Cílem pro další období z hlediska sociálních zařízení je vybudování hygienických kabinek a
rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje a celková rekonstrukce oken.

4. Školní poradenské pracoviště
I v letošním školním roce pracovalo naše školní poradenské pracoviště dle zavedených způsobů
z minulých let. Na činnosti se podíleli dva výchovní poradci, metodička prevence a školní
psycholoţka.
Díky komplikacím a nejasnostem v zákonech se potýkalo pracoviště s problémem udrţení místa
školní psycholoţky, nakonec se vše přece jen podařilo a školní psycholoţka se mohla své práci
věnovat po celý školní rok. Doufáme, ţe v příštích letech bude jiţ vydán nový školský zákon, kde
toto místo bude jasně definováno.
Školní poradenské pracoviště se společně scházelo dle potřeby, k pravidelným setkáním pak
docházelo s výchovnými poradci na prvním i druhém stupni a s metodičkou prevence. Na prvním
stupni jsme společně s výchovnou poradkyní řešili zejména aklimatizaci ţáků prvních tříd (letos
výrazně přibylo dětí s emočními problémy), dále specifické výukové potíţe u dětí, připravovali
jsme plány pedagogické podpory i individuální plány pro děti se specifickými potřebami. Na
druhém stupni byla řešena hlavně otázka prospěchu ţáků, zejména těch, kteří přecházejí z prvního
na druhý stupeň, dále otázka volby povolání u ţáků devátých tříd. S metodičkou prevence jsme
spolupracovali v otázkách vzájemných vztahů dětí ve třídě, na prevenci sociálně neţádoucích
způsobů chování.
Vlastní práce školní psycholoţky probíhala podobně jako v letech minulých v pracovnách na
prvním a druhém stupni – v hlavní budově to bylo vţdy ve středu, v budově Praţská ve čtvrtek a
v kaţdý sudý pátek.
Náplň práce se odvíjela dle potřeb školy, ţáků, rodičů, či pedagogických pracovníků naší základní
školy, probíhala i spolupráce s rodiči ţáků předškolních a s odpovídajícími pedagogickými
pracovníky předškolních zařízení (MŠ Klostermannova a MŠ 1. máje).
V letošním školním roce vyhledávali ţáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci pomoc školní
psycholoţky zejména v těchto oblastech:
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pomoc předškolním dětem – uskutečnilo se pozorování předškolních dětí v rámci Školy
nanečisto a následné konzultace s rodiči o potíţích dětí a školní zralosti, další pozorování
proběhla při zápisu do prvních tříd, i zde probíhaly souběţně konzultace s rodiči o
moţnostech rozvoje oslabených oblastí školní zralosti, následně probíhaly od ledna do
června kurzy rozvoje předškolních dovedností a tam, kde se dítě zdálo i přes danou
průběţnou práci přece jen školsky nevyzrálé, bylo doporučeno vyšetření k posouzení
vhodnosti odkladu školní docházky o jeden rok ve spádových PPP. Souběţně s touto prací
probíhala setkání s dětmi s odkladem školní docházky – byly rozvíjeny oblasti, pro které
dítě mělo školní docházku odloţenu (percepce, sociální dovednosti, grafomotorika apod.).
pomoc v aklimatizaci ţáků na školní prostředí – v letošním roce přibylo dětí, které se
školnímu prostředí hůře přizpůsobovaly, proto během září a října docházela školní
psycholoţka do třídy, kde děti pozorovala při práci a následně s nimi individuálně
pracovala. Byly uskutečněny opakovaně i konzultace s rodiči, někdy i společné nácviky
vhodných postupů.
pomoc v řešení výukových problémů
V rámci pozorování dětí ve třídě a screeningu byly vytypovány děti s potíţemi zejména ve
zvládání učiva čtení a psaní, zjišťovali jsme, zda se u ţáků jedná o vývojovou nezralost,
oslabené vnímání, podezření na specifickou poruchu učení, nerovnoměrné či slabší nadání,
nebo či zda jsou výukové obtíţe způsobeny problémy v nesprávném stylu učení či domácí
přípravy. Dle toho jsme stanovili postupy, jak dítěti pomoci.
Děti se specifickou poruchou učení pracovaly pod vedením zkušené paní učitelky v krouţku
reedukace, školní psycholoţka vytvořila plán jak pomoci těmto dětem, co kdy trénovat, na
dalším postupu pomoci dětem jsme se vţdy domlouvaly s paní učitelkou, která krouţek
reedukace vede.
Děti s těţším oslabením docházely ke školní psycholoţce ke speciálním nácvikům. Jednalo
se zejména o ţáky s výrazně oslabeným sluchovým vnímáním, koncentrací pozornosti,
grafomotorikou a o ţáky druhého stupně, u kterých specifické výukové problémy
přetrvávaly a často následně způsobovaly problémy i v jiných, zejména emocionálních
oblastech
pomoc v řešení výchovných problémů
Rodiče nejčastěji přicházeli poradit se, jak správně postupovat ve výchově svých dětí, co
dělat, kdyţ jejich výchovné postupy selhávají.
Výchovné problémy jsme řešili u mnohých dětí i s pedagogy, hledali důvod neklidu,
nepozornosti či nevhodného chování ţáků Hledali jsme společně způsob, jak tyto děti ve
výuce zaujmout, jak je vtáhnout do výuky, pomoci jim zaţít 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
vzhledem k obnovení přijímacích zkoušek na střední školy byla vytvořena i skupina pro
ţáky devátých ročníků, kde se učili zvládat zkouškové situace, zjišťovali své učební styly i
vhodné učební přístupy v přípravě na vyučování
pomoc v profesní orientaci – u ţáků, kteří nebyli rozhodnuti, kam nastoupit po ukončení
druhého stupně do školy jsme provedli vyšetření k volbě povolání
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
Následně byly provedeny společné konzultace s rodiči a ţáky, rozebrány výsledky a
promyšleny případné další moţnosti pomoci zejména tam, kde specifické poruchy učení u
ţáků výrazně přetrvávaly.
osobnostní rozvoj – pro ţáky druhého stupně byla vytvořena otevřená skupinka, kam mohli
přijít a zkusit zapracovat na posílení sebejistoty, posoudit vhodné strategie v chování ke
spoluţákům i rodičům
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Pro ţáky prvního i druhého stupně byly určeny vţdy 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
vytvářeli pomůcky pro děti vyţadující zvláštní péči, probírali, jak těmto dětem účinně
pomoci.
Setkání a konzultace ohledně chování dětí probíhala i s vychovatelkami školní druţiny
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, rozbor výsledků
se ţáky i vytvořen plán na zlepšení vztahů a posílení dobré atmosféry ve skupině.

5. 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
běţecké lyţování a snowboarding, sportovní krouţky pro ţáky 1. i 2. stupně
široká nabídka zájmových krouţků a nepovinných předmětů s uměleckým
zaměřením
 maţoretky
 dramatická výchova
 pěvecké krouţky
výuka cizích jazyků
 výuka cizích jazyků od 1. ročníku
 jazykové krouţky
 2. cizí jazyk – němčina od 8. ročníku
nabídka volitelných předmětů a krouţků zaměřených na práci s počítačem
 informatika ve 4., 5. a 6. ročníku jako povinný předmět
 volný přístup ţáků na internet v mimovyučovací době
Usilujeme o to, aby ţáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v ţivotě, tj. více
se zaměřujeme na praxi a na činnostní učení.
- Zavádíme do výuky efektivní metody výuky (skupinové a projektové
vyučování)
- Vedeme ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií
- Vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu, preferujeme výuku sportovní
výchovy, výuku zájmových útvarů a nepovinných předmětů
- Posilujeme výuku cizích jazyků
- Provádíme integraci ţáků s SPU do tříd s ostatními dětmi
- Chceme se zaměřovat i na ţáky nadané a vytvořit podmínky pro jejich
rozvoj
- Vedeme ţáky k účasti v různých soutěţích, snaţíme se o získání úspěchů
v okresních a dalších kolech soutěţí
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Ţáci 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 jiţ od 1. třídy, ostatní
předměty jsou téměř shodné se stávajícími. Ţáci v 6. ročníku se týdně vyučují 29 hodin. Mají nově
zaveden povinný předmět Informatika.
ZŠ TGM je připravena poskytnout všem ţákům kvalitní vzdělání pro jejich profesní i osobní
ţivot.
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 jiţ od 1. třídy, ve 2. ročníku mají rovněţ 1 hodinu týdně. Od 3. ročníku se všichni ţáci
vyučují cizí jazyk nejméně 3 hodiny týdně. V 1 – 7. ročníku vyučujeme pouze anglický jazyk, v 8. a
9. ročníku se ţáci kromě anglického jazyka také učí povinně druhý cizí jazyk, tedy německý jazyk.
Ţáci 8. a 9. tříd se zapojili do nepovinného předmětu ruský jazyk
Škola otevřela tyto krouţky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Maţoretky seniorky (pí uč. A. Rückerová) – 11 ţáků
Maţoretky juniorky (pí uč. Kubíčková) - 13 ţáků
Maţoretky – přípravka (pí řed. Rückerová) – 16 ţáků
Maţoretky kadetky – pí řed. Rückerová – 16 ţáků
Dovedné ruce – krouţek při ŠD – 12 ţáků
Pěvecký krouţek při ŠD – 11 ţáků
Krouţek Jaroslava Foglara při ŠD – 24 ţáků ( 2 skupiny)
Skiraple – 34 ţáků ( 3 skupiny)
Zájmová TV – florbal – 18 ţáků
Sportovní krouţek – 24 ţáků 1. - 4. třídy
Bruslení -25 ţáků – 2 skupiny
Volejbal – 5. – 9. ročník – 26 ţáků – 2 skupiny

Nepovinné předměty
Ruský jazyk – 8. – 9. třídy ( 13 ţáků)
Náboţenství - 9 ţáků
Dramaťák – 9 ţáků
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II. Zaměstnanci školy
1. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a 31 pedagogů včetně
výchovných poradců na 1 a na 2. stupni. Výchovná poradkyně na 1. stupni řeší výchovné problémy
ţáků 1. – 4. tříd v budově v parku, zabezpečuje reedukaci ţáků a komunikuje s pracovnicí ped.
psych. poradny. Výchovný poradce na 2. stupni zajišťuje výchovné problémy ţáků 5. – 9. tříd,
zajišťuje rozmisťování ţáků z 9. a niţších tříd a má na starost celou agendu rozmisťování včetně
podávání přihlášek na střední školy. Na tuto práci má výchovný poradce na 2. stupni sníţen úvazek
o 2 hodiny, na 1. stupni má sníţen úvazek o 1 hodinu. ICT koordinátora rovněţ zajišťují 2
pedagogové – na 1. stupni má na práci s počítači sníţen úvazek paní učitelka o 1 hodinu, na 2.
stupni je sníţení úvazku ICT koordinátora o 3 hodiny. Problematiku sociálně patologických jevů
zajišťuje preventista rizikového chování. Činnost ve školní druţině zajišťují 4 vychovatelé školní
druţiny. Smíšený sbor s převahou ţen je pestrý, tvoří ho od mladých pedagogů po zkušené učitele
všechny věkové kategorie. ZŠ TGM spolupracuje s Gymnáziem a SOŠE, 4 vyučující ze střední
školy pracují na základní škole na sníţený úvazek

2. Zaměstnanci školy
Vedení školy :
ředitelka školy - Mgr. Dagmar Rückerová
zástupce řed. školy - Mgr. Dana Toušlová
vedoucí školní jídelny – Monika Procházková
výchovní poradci - 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 - Martina Smolová

Počet pedagogických pracovníků
41
z toho učitelů
31
vychovatelů
6
asistenti pedagoga 3
školní psychlog……………… 1
Počet správních zaměstnanců

7

Počet THP

2

Počet obchodně provozních prac.

5

17

Na mateřské dovolené

2

Celkový počet zaměstnanců

55

(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
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň
Třídní učitelé :
Mgr. Dana Kubíčková, 1. stupeň, TU 1. A
Mgr. Martina Mondlová, 1. stupeň, TU 1. B
Mgr. Jitka Ondřejová – 1. stupeň, TU 2..A
Mgr. Jana Frčková – 1. stupeň, TU 2. B
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň, TU 3. A
Mgr. Dagmar Daňková, 1. stupeň, TU 3. B
Mgr. Margit Řeřichová , 1. stupeň, TU 4. A
Mgr. Olga Samcová, 1. stupeň, TU 4. B
Mgr. Jiří Toušl, M, F, Inf., TU 5. A
Mgr. Martina Koubová, 1. stupeň, TU 5. B
Mgr. Martin Procházka, M, F, TU 6. A
Mgr. Radka Voldřichová Čj, Hv, TU 6. B
Mgr. Bohumila Sellnerová, M, Př, TU 7. A

Mgr. Helena Jíňová, Nj, Hv, Dom., Vko, TU 7. B
Mgr. Jana Hudečková, Př, Tv - TU 8. A
Mgr. Alţběta Rückerová,Čj, Hv, Aj, TU 8. B
Mgr. Josef Bejček, Tv, Z, TU 9.A
Mgr. Vladislava Lehečková D, Vko, TU 9. B

Ostatní učitelé :
Mgr. Miroslava Brašnová Aj, Ch
Mgr. Hana Kříţová Čj, OV
Mgr. Karel Střeleček M, Ch, Tp
Mgr. Jaroslava Pánová Nj, Rj
Bc. Petra Hrůšová Tv
Ing. Eva Duspivová Aj
Mgr. Tomáš Daněk M
Mgr. Eva Jedličková M
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Mgr. Helena Samcová Aj
Mgr. Hanuš Rücker Vv
Ing. Anna Chrstošová Inf.
Vychovatelky ŠD : vedoucí vychovatelka Lenka Malíková
Alena Iglerová
Bronislava Desatová
Bc. Petra Hrůšová
Kateřina Vladyková
Mgr. Hana Kříţová
Asistentky:
Bc. Ludmila Novotná
Alena Vodičková
Lucie Caisová
Školní psycholog: PhDr. Alena Wagnerová
MD:
Mgr. Petra Homolková – od 17. 5. 2011
Mgr. Zuzana Vaňková – od 28. 2. 2015

Ostatní zaměstnanci
Správní zaměstnanci :
THP:

Drahomíra Staňková, hlavní účetní
Ing. Ivana Šípková, zpracování mezd
Hana Smolová, administrativní pracovnice

Školník :

Karel Hercik

Údrţbář :

Marian Hupka

Uklízečky:
Šárka Narovcová,
Pavla Tomanová,
Ludmila Hodoušková
Petra Matějková,
Kateřina Hodoušková
Věra Trojanová

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
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3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pro pedagogy je v současné době zajišťováno různými vzdělávacími agenturami,
nejvíce je vyuţívána nabídka NIDV České Budějovice. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali
2 školení v rámci projektu Cooll pedagog, dále se všichni školili na téma kyberšikany a všichni
zaměstnanci školy absolvovali školení v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany. Ve škole je
pro kaţdý rok vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

1. Oblast pedagogiky, psychologie
Seminář výchovných poradců – 2 ped. pracovníci
Kyberšikana – všichni pedagogičtí pracovníci
Problémový ţák – 2 pedagogičtí pracovníci
Školní násilí – 1 pedagogický pracovník
Porady preventistů rizikového chování
2. Vzdělávání v oblasti ICT
Školení v rámci projektu Cool pedagog – Moodle, grafická úprava fotografie, Google
apps – všichni pedagogičtí pracovníci
Počítačová aplikace ve výuce fyziky – 2 pedagogičtí pracovníci
In Generation – výuka informatiky – 1 ped. pracovník
3. Ostatní školení
Právní předpisy ve školství – 2 pracovníci
Výukové metody a cíle pro 1. ročník – 2 ped. pracovníci
BOV v hodinách matematiky na ZŠ
Instruktorský kurz lyţování – 1 ped. pracovník
Školení trenérů
4. Školení BOZP, PO – všichni zaměstnanci školy
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III. Ţáci školy
1. Charakteristika ţáků
V ZŠ TGM Vimperk se vzdělávají ţáci z Vimperka, jedna pětina ţáků sem přichází ze
spádových škol Svatá Maří (22 ţáků), Stráţný(10 ţáků), Horní Vltavice (17 ţáků), dále školu
navštěvují ţáci z Kubovy Hutě, Bohumilic, Zdíkova, Buku, Lčovic, Stach, Lenory, Pěčnova,
Čkyně, Šumavských Hoštic, Husince, Nových Hutí, Zalezel, Horské Kvildy a Stoţce, do
sportovních tříd nastupují ţáci 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 2014 – 2015 jsme měli ve škole celkem 387 ţáků,
z nich je 81 ţáků, kteří dojíţdějí z okolních obcí, ţáků, kteří bydlí ve Vimperku a navštěvují naši
školu, bylo v tomto školním roce 306. Na konci školního roku přestoupilo šest ţáků z 5. ročníků na
Gymnázium ve Vimperku. Do celkového počtu ţáků je zde započteno také 7 ţáků, kteří navštěvují
školu v zahraničí , jsou však kmenově ţáky naší školy a plní docházku podle paragrafu 38
školského zákona.
Ve škole se v roce 2014/2015 vzdělávali 3 cizinci – 1 Ukrajinec, 1 Rumun a 1 příslušník
vietnamského státního občanství.
Pracovníci školy mají téţ dlouholeté zkušenosti s integrací ţáků se specifickými poruchami
učení i s ţáky nadanými. Kaţdý integrovaný ţák má na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny vypracovaný vlastní individuální vzdělávací plán, který je probírán s rodiči
a konzultován s odborníky. Tento plán je podle potřeb aktualizován. V tomto školním roce bylo na
škole vyučováno celkem 5 ţáků s vývojovými poruchami učení, kteří byli integrováni do běţné
třídy a 1 ţák s autismem, který pracuje s asistentkou. Všech šest ţáků bylo vyučováno podle
individuálního vzdělávacího plánu.
Ţáci se sportovním zaměřením jsou vedeni k pravidelné sportovní činnosti ve spolupráci
s partnerskými sportovními kluby, kterými jsou Ski klub Šumava, Snowriders, hokejový klub.
Spolupráce s těmito kluby funguje velmi dobře, ţáci ST jsou uvolňováni na pravidelná soustředění
těchto klubů, snaţíme se jim vycházet vstříc také v uspořádání rozvrhu.
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2. Zápis ţáků do 1. ročníku
Ve dnech 23. 1. a 24. 1. 2015 proběhl v budově školy Praţská 167 slavnostní zápis budoucích
ţáků 1. ročníku. Zápisu byly přítomny všechny vyučující 1. stupně základní školy, školní
psycholoţka, vedení školy, prostor byl poskytnut téţ odborné logopedce. Při zápisu paní učitelky
sledovaly, jak si děti poradí s úkoly, které prověří jejich školní zralost a připravenost ke vstupu do
základní školy. Úvodní rozhovor proběhl prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi
dalšími úkoly nechyběla správná výslovnost hlásek v přednesené básničce či zpívané písničce,
znalost barev, orientace v prostoru, znalost geometrických tvarů a číselné řady. Součástí zápisu byla
téţ kresba postavy, kterou si děti na památku odnesly domů. Za svůj výkon si naši budoucí prvňáčci
vybrali dárek vyrobený ţáky školy nebo školní druţiny a sladkou odměnu. Všechny úkoly zvládaly
děti velmi dobře, coţ ukazuje na skvělou přípravu budoucích školáků v mateřských školách a
zodpovědný přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí do školy.
Ředitelka školy předala budoucím prvňáčkům pamětní list s uvedeným číselným kódem, pod
kterým bylo uvedeno na www stránkách školy a vývěsní tabuli přijetí daného ţáka. Město Vimperk
věnovalo všem rodičům budoucích vimperských ţáků velmi pěkný dárek - kalendář na rok 2015
s historickými a současnými fotografiemi vimperských míst. V prostorách přilehlých prostor zápisu
si rodiče mohli prohlédnout fotografie z činnosti školy, výroční zprávy, učebnice a sešity, s nimiţ
budou jejich děti pracovat. V prostorách školy byl veřejnosti představen model sochy, jejíţ
pískovcová podoba zdobila kašnu vimperského parku, kde se naše škola nachází.
Pro rok 2015/16 bylo do ZŠ TGM Vimperk zapsáno k dnešnímu dni 54 ţáků, z toho 2 ţáci
v náhradním termínu. Z celkového počtu uvaţuje 6 rodičů o odkladu školní docházky pro své dítě,
v jednom případě budeme řešit předčasný nástup. Ţádost o odklad i předčasný nástup školní
docházky je potřeba doloţit souhlasným stanoviskem školského poradenského pracoviště a
dětského lékaře a doručit do školy do 31. května 2015.
V novém školním roce 2015/2016 budou v ZŠ TGM Vimperk otevřeny dvě třídy 1. ročníku.
Budoucí prvňáčci se setkali s našimi vyučujícími při pokračování projektu Škola nanečisto v dubnu
při prohlídce budovy 1. máje 268 a při slavnostním pasování na ţáky školy v květnu v MěKS
Vimperk za přítomnosti členů rodiny.

3. Počty ţáků:
a) k 30. 9. 2014
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň

Celkem
208
179
387

hoši
107
85
192

dívky
101
94
195
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b) k 30. 6. 2015
1. stupeň
2. stupeň
1. + 2. stupeň

Celkem

hoši

dívky

202
177
379

104
83
187

98
94
192

4. Prospěch:
2. 1. pololetí

I.

stupeň:

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospěli

II.

154 ţáků
36 ţáků
6 ţáků

stupeň

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

56 ţáků
102 ţáků
20 ţáků

3. 2. pololetí

I.

stupeň:
154 ţáků
38 ţáků
10 ţáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo
Neprospělo
II.
stupeň
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

53 ţáků
113 ţáků
11 ţáků

5. Výchovná opatření:
1. pololetí Napomenutí Důtka
TU
TU
1. stupeň
2. stupeň

Důtka
ŘŠ

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

7
15
21

6
14
20

0
4
4

0
0
0

0
0
0

35
24
59

0
0
0

11
16
27

4
17
21

1
6
7

1
4
5

0
0
0

71
58
129

154
58
212

18
31
49

10
31
41

1
10
11

1
4
5

0
0
0

106
82
188

154
58
212

Celkem
2. pololetí
1. stupeň
2. stupeň

Celkem
1 + 2. pol.
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
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III. Výsledky vzdělávání ţáků
Hodnocení SCIO testů Modul A – 8. třídy (2014/2015)
Testování se podrobili ţáci osmých tříd v rámci předmětu Svět práce. Účelem bylo usnadnit
ţákům rozhodování o výběru střední školy a zjištění výchozího stavu vědomostí na konci 8. třídy
v porovnání s ostatními testovanými ţáky. Byly pouţity testy společnosti SCIO, tzv. Modul A (test
obecných studijních předpokladů – OSP, test z matematiky a test z českého jazyka).
Testy jsou odolné proti náhodným vlivům, které se jinak mohou na výkonu ţáka projevit,
obsahují pouze základní a probrané učivo.
Testování proběhlo 21. května 2015. Matematika obsahovala 30 úloh, na řešení měli ţáci 60
minut, český jazyk 40 úloh, 45 minut čistého času, OSP celkem 60 otázek na 60 minut. Odpovědi
ţáci zaznamenávali do záznamových listů.
Dva dny před testováním dostali ţáci informační pokyny s ukázkami úloh v testech. Byla
jim vysvětlena vhodná strategie, moţnosti odpovědí, jakou rychlostí by měli postupovat, moţnost
vytvoření vlastního systému značek apod. Tyto pokyny mají všeobecnou platnost, proto se ţákům
hodí i v budoucnosti.
Testování se zúčastnilo celkem 6167 ţáků z 359 škol a 517 tříd z celé republiky. Nejvíce
ţáků se zúčastnilo v Královéhradeckém kraji (15%), Zlínském kraji (12%). V Jihočeském kraji 5%
všech zúčastněných ţáků.
Pokud bychom testy všech 6167 ţáků posuzovali podle toho, kolik úloh ţáci vynechávali
(pravděpodobně si s nimi neuměli poradit), byl nejtěţší test z OSP.
Všechny testy jsou děleny na části podle dovedností
Znalosti – ţák si vybaví, reprodukuje nebo rozezná dříve naučené informace
Porozumění – ţák dokáţe vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku, pochopit
studovanou látku, umí si vybavit informace a shrnout je
Aplikace – přibývá tvořivé a sloţitější myšlení, ţák si látku nejen vybaví, ale také s ní dále
pracuje
V kaţdém testu jsou také vyhodnoceny tematické části
Test OSP se skládá ze tří specifických částí, z nichţ kaţdá testuje jeden ze tří základních
typů myšlení
verbální (části slovní zásoba, orientace v textu)
analytické (části analýza informací, orientace v grafu a tabulce, orientace v obrázku)
kvantitativní (části porovnávání hodnot, číselné operace)
V testech z M a Čj jsou vyhodnoceny části podle dovedností (jedná se o znalosti,
porozumění a aplikaci), a části tematické (v matematice aritmetika, geometrie, funkce, rovnice a
nerovnice, v českém jazyce mluvnice, sloh a literatura).
Součástí testování byl i dotazník pro rodiče, v němţ 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, ţe skončí testy jejich dítěte z M a Čj.
Ve výsledné broţuře pak kaţdý ţák 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 ţáka je i zhodnocení sebevědomí ţáka o vlastních znalostech a dovednostech v daném
předmětu (přiměřené, podceňuje se, přeceňuje se).

Výsledky testování ţáků naší školy
Percentil vyjadřuje procento počtu ţáků, které účastník předstihl (percentil 80 znamená, ţe
předstihl 80% zúčastněných ţáků). Percentil do 30 znamená podprůměrný výsledek, 30 – 70
průměrný, 70 – 85 nadprůměrný a nad 85 vysoce nadprůměrný výsledek.
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8. A – 19 ţáků
průměrný percentil
nadprůměrný výsledek
vysoce nadprůměrný výsl.

celkem 8.A
35,6
2 ţáci
1 ţák

OSP
33,8
2 ţáci
2 ţáci

Čj
35,5
2 ţáci
1 ţák

M
37,6
1 ţák
0 ţáků

celkem 8.B
31,3
1 ţák
1 ţák

OSP
36,2
0 ţáků
1 ţák

Čj
31,7
3 ţáci
1 ţák

M
26
0 ţáků
1 ţák

8. B – 19 ţáků
průměrný percentil
nadprůměrný výsledek
vysoce nadprůměrný výsl.

Potenciál pro zvolenou střední školu
Tento údaj je velice důleţitý při volbě budoucího povolání. Ukazuje na schopnost ţáka
studovat na vybrané střední škole (gymnáziu, průmyslovce, SOŠ, učilišti). Slovně vyjadřuje, zda má
ţák na zvolený typ střední školy předpoklady. Hodnota potenciálu je stanovena jako rozdíl
průměrného percentilu ţáka ze všech testů a celkového průměrného percentilu všech testovaných
uchazečů, kteří se hlásí na daný typ školy.
Předpoklady pro zvolenou školu
přiměřené, velmi dobré, vynikající
8. A – 19 ţáků
10 ţáků
8. B – 19 ţáků
8 ţáků
Kromě toho je u Čj a M vyhodnoceno sebevědomí ţáka (zda ţák své schopnosti přeceňuje, jsou
přiměřené, nebo své schopnosti podceňuje).
přeceňují
podceňují
přiměřené
8. A – 19 ţáků
Čj
10
2
7
M
8
3
8
8. B – 19 ţáků
Čj
14
2
3
M
15
1
3

Mgr. Martin Procházka
výchovný poradce pro 5. – 9. ročník

3)Výsledky soutěţí
Sport na Tégéemce
Sportovní aktivity na naší škole jsou velmi rozsáhlé a sportovci naší školy se dokázali prosadit i na
republikové úrovni. Velkou měrou se o to zaslouţili především běţci na lyţích, snowboardisté,
hokejbalisté, atleti a také maţoretky.
Naši ţáci sbírali medaile na republikových soutěţích v běhu na lyţích i ve snowboardingu
Velmi úspěšní byli naši závodníci v přespolním běhu, kde v krajské soutěţi obsadili 2. místo.
Zvláštní pozornost si zaslouţí hokejbalové soutěţe, ve kterých jsme byli opět velmi úspěšní. Hlavně
ti mladší, kteří se dostali aţ do republikového finále!
Do republikového finále v Náchodě se probojovala také děvčata, která reprezentují naši školu
v maţoretkovém sportu. Staly se mistryněmi a 2x vicemistryněmi republiky! Na MS v jejich
kategorii se staly mistryněmi světa s náčiním flag, a získaly 3. místo s náčiním POM a 4. místo
v show programu.
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A jsme u atletických soutěţí. I tady jsme zaznamenali výborné výsledky. Z atletické soutěţe
druţstev Poháru rozhlasu prachatického okresu si odvezla druţstva staršího ţactva 1 zlatou
/děvčata/ a jednu stříbrnou medaili a ml. dívky zlato a hoši bronz. V krajském finále v Táboře
zabodovala především starší děvčata, která získala bronz.
Atletika ovládla také červen – Atletická olympiáda okresu Prachatice 1. a 2. stupně za účasti téměř
všech škol okresu je jiţ tradičním vrcholem letní sportovní sezóny. Děti z naší školy opět sbíraly
medaile a hlavně zkušenosti. Především pro děti z 1. stupně ZŠ jsou tato sportovní zápolení
neocenitelná. Při této příleţitosti bych chtěl vyzdvihnout některá jména - Šimon Pek /1. ve skoku
vysokém – jeho 175cm je rekordem školy!/.Zlaté medaile získaly také Adéla Nováková, Eliška
Pospíšilová a štafeta st. ţaček, které svými výbornými výkony přispěly k velmi dobrým výsledkům
naší školy.
Děti proţily krásné dny plné sportu, získaly hodně zkušeností a pocit sounáleţitosti v kolektivu a
naplnily známé heslo zakladatele novodobých olympiád barona Pierra de Coubertina – „Není
důleţité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Reprezentace školy by měla být pro kaţdého nominovaného ţáka čest a věřím, ţe kaţdý, 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 téţ vedení školy a Městu Vimperk, kteří tyto aktivity
všemoţně podporují.
Josef Bejček
Pohár rozhlasu
Ve dnech 14. a 15. května se uskutečnilo v Prachaticích okresní kolo soutěţe druţstev v lehké
atletice. Mladší ţákyně získaly celkově druhé místo, starší chlapci páté místo a druţstva starších
dívek a mladších chlapců postoupila do krajského kola. To proběhlo 20. května v Táboře. Zde se
sešla velká konkurence a naši ţáci se neztratili. Z devíti druţstev 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 140 cm 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.
Jana Hudečková
VÁNOČNÍ CENA KAPŘÍKA PEPÍKA
Druţstvo dětí ze ZŠ TGM se v prosinci zúčastnilo závodů v plavání na Borových Ladách. Nejlépe
si vedli Karolínka Hrůšová, Jeffrey Waltman a Otík Kramář, kteří vybojovali stříbrné medaile.
Lucka Hudečková, Aneta Nová, Daniela Vašicová a Valentýna Obselková získaly třetí místo.
Petra Hrůšová

ZIMNÍ OLYMPIÁDA
V únoru se naše děti zúčastnily ZIMNÍ OLYMPIÁDY na Borových Ladech.
Hlavní závod byl v běhu na lyţích klasickou technikou. Děti si vedly výborně a přivezly spoustu
medailí.
Zlatou: Emma Mánková, Hynek Steinbach, Terezka Czerwenková, David Chalupný, Aneţka Pavlásková
Stříbrnou: Lucka Hudečková, Jiří Founě, Barča Kučerová, Lucka Eignerová
Bronzovou: Karolínka Hrůšová, Jeffrey Waltman
Program pokračoval závodem běh na sněţnicích.
První byli: Lucka Hudečková, Tomáš Bláha, David Chalupný, Baruška Kučerová, Aneţka
Pavlásková
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Druhé místo obsadil: Jeffrey Waltman
Třetí místo obsadili: Emma Mánková, Péťa Maier, Karolínka Hrůšová
Na konec ZIMNÍ OLYMPIÁDY byla připravena pro všechny závodníky veliká odměna v podobě
jízdy se psím spřeţením.
Petra Hrůšová

Lyţování ţáků ZŠ TGM
Lyţařský výcvikový kurz je součástí Školního vzdělávacího programu ZŠ TGM pro ţáky 7.
ročníku. Ten letošní kurz proběhl ve dnech 2. – 6. března na Nových Hutích a zúčastnilo se ho
tentokrát 35 ţáků 7. tříd. Týdenní výcvik pro některé z nich znamenal první seznámení se
sjezdovým lyţováním, snowboardingem a běţeckým lyţováním, pro jiné to byl týden
zdokonalování. Všechna druţstva vedli proškolení instruktoři, pedagogové, pro děti připravili
zajímavý program i v podvečerních a večerních hodinách, jakým byla např. přednáška pracovníků
horské sluţby, vyprávění o Šumavě nebo mazání lyţí. Sedmáci si lyţařský kurz skutečně uţili i
díky počasí a sami sebe poznali tak trochu jinak. Věřím, ţe pro většinu z nich se zimní sport stane
nedílnou součástí jejich ţivota. Letošní lyţařský výcvikový kurz pedagogům ukázal, ţe má smysl
pro naše děti takovéto akce organizovat.
Novinkou letošního školního roku je kurz lyţování pro ţáky 1. stupně. S nabídkou přišli zástupci
SKI areálu Kubova Huť. Nabídli proškolené instruktory, zapůjčení materiálu, prostor pro výuku a to
vše za výhodných finančních podmínek. Kdyţ k tomu připojíme romantickou a pro děti atraktivní
jízdu vlakem, nedivíme se, ţe o třídenní dopolední sjezdařský kurz byl ze strany dětí i jejich rodičů
velký zájem. Ve dnech 10. – 12. března lyţovaly děti 1. ročníku, o týden později je vystřídali
zájemci ze třetího a čtvrtého ročníku. S pořádáním takovýchto výukových akcí počítáme i v příštím
školním roce.

ZŠ TGM na atletické olympiádě 1. stupně v Prachaticích
V úterý 26. 5. 2015 se za deštivého a chladného počasí naše škola zúčastnila atletických závodů 1.
stupně. Děti soutěţily v několika disciplínách: běh na 50 m, skok daleký, hod míčkem a běh na
600m.
Všechny děti si zaslouţí velikou pochvalu a medailisté dvojnásob!
Zlaté medaile vybojovali:
Natálie Uhříčková - 50 m,
Jan Vavřík – 600 m
Stříbrní byli:
Natálie Uhříčková – skok daleký
Lucie Eignerová - 600m
Jan Vavřík – skok daleký
David Hrneček – hod míčkem
Bronzové medaile získali:
Bára Kučerová – 50 m
Ester Štěchová – hod míčkem
David Chalupný – hod míčkem
Petra Hrůšová, Martina Mondlová
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Výsledky ţáků v dalších soutěţích
Soutěţe v českém jazyce
Recitační soutěţ –
Lukáš Uhříček – 3. místo v okresním kole
Tomáš Král, Miroslava Chvalová, Ondřej Jošt – ocenění poroty
Olympiáda v českém jazyce:
Tereza Plánková – postup do okresního kola
Soutěţe v cizích jazycích
Konverzační soutěţ v anglickém jazyce:
Tomáš Vais – 3. místo v okresním kole
Petr Šísl – 5. místo v okresním kole
Konverzační soutěţ v německém jazyce
Tereza Matoušková – 2. místo v OK
Petra Neuţilová – 3. místo v OK
Matematické soutěţe
Matematický klokan – účast všech ţáků 2. – 9. tříd,
Matematická olympiáda
Účast v OK –a. Pavlásková, L. Vrtilková, Tomáš Le, L. Tučková, A. Kovalčíková, A. Kovalčík, F.
Had, J. Podlešák, V. Hodoušková, R. Frýdek, Z. Chval, M. Chvalová
Pythagoriáda –
školního kola se zúčastnilo 50 ţáků,
Adam Kovalčík – 3. místo v okresním kole
František Had – 5. místo v OK
Matematicko- fyzikální soutěţ
účast 15 ţáků 8. a 9. tříd
do finále postoupili Adéla Pixová, Alice Grulichová, Daniel Červený – 2. místo
Jihočeský zvonek (soutěţ ve zpěvu)
Okrskové kolo:
Jeffrey Waltman – 1. místo, Eva Tučková – 3. místo, Petra Neuţilová – 2. místo, Karolína
Vančurová -2. místo, Kristýna Šupová – 3. místo, Vojtěch Burian – 3. místo
Oblastní soutěţ Hlídek mladých zdravotníků a Záchranářská soutěţ –
Nikola Nová, Silvie Mikešová, Karina Kysilová, Alice Grulichová, Sára Štěchová – účast
v okresním kole
Biologická olympiáda – postup do okresního kola – Vojtěch Burian, Jakub Švejda, Filip
Schartner, Jan Krejčí, Adam Kovalčík, Adam Praizler – 6. místo
Přírodovědná soutěţ NP Šumava – úspěšnými řešiteli – Adriana Bauerová, Vojtěch Burian
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Výroční zpráva k výtvarné výchově za školní rok 2014/2015
Výtvarných soutěţí se zúčastňují ţáci naší školy pravidelně kaţdý rok. Buď se projekty opakují
s jiným tématem nebo se zúčastňujeme nových výtvarných projektů. Ţáci se pravidelně podílejí na
výzdobě školních chodeb, tříd, okolí školy i výzdoby při různých školních akcích.
Září:
"Natur Vision" - vyhodnocení za školní rok 2014/2015, v první desítce se nikdo neumístil
"Šumavský kalendář tak, jak ho vidím já" - Městská knihovna ve Vimperku vyhlásila soutěţ k
výročí 530 let, kdy byl vytištěn první český kalendář právě ve Vimperku, 6. ročníky
Říjen:
"Stonoţka"- malování vánočních přání pro dobročinnou organizaci "Hnutí na vlastních nohou".
Pro tuto organizaci malujeme kaţdý rok, letos 4. a 6. ročníky
Listopad:
"Naše zahrada" - soutěţ vyhlášená spolkem zahrádkářů, 4., 5., a 6. ročníky
Prosinec:
zapojení se do soutěţe "Nejlépe ozdobený vánoční stromeček" - vyhlášeno Informačním
střediskem Vimperk - vytvoření originálních ozdob, 7. a 8. ročníky
výzdoba k Adventu v budovách 1. máje 268 a Praţská 167
Únor:
"Přišla pošta?"- AJG vyhlásila sedmý ročník projektu na téma poštovnictví
Březen:
"Hasiči" - kaţdoroční vyhlášení výtvarné soutěţe Okresním sdruţením hasičů Prachatice, 1., 2., 3.,
a 4. ročníky
Duben:
"Natur Vision" - výtvarná soutěţ, výsledky se vyhlašují aţ na podzim na téma "Ptáci", 4. a 6.
ročníky
Po celý rok se ţáci všech ročníků podílejí na výzdobě chodeb a tříd v obou budovách. Při práci
vyuţíváme všech dostupných materiálů. Pomáhají také při výzdobě školní jídelny. Ţáci vytvářejí
plakáty na různé akce - ať školní nebo mimoškolní.
Mgr. Margit Řeřichová

4.Výsledky a hodnocení ST
Fischer Ski klub Šumava Vimperk
Ţáci ZŠ TGM Vimperk
Adélka Nováková
roč. 2000 - kategorie mladší dorost prvním rokem, ţákyně 9. třídy
ZŠ TGM Vimperk, přijata ke studiu na SG
2x3. místo a 1x4 místo v individuálních závodech ČP (kvalifikace
sprintu a skikros volně), členka zlaté štafety na MČR (Nováková,
Řezníková, Havlíčková) a vítězka závodu ČP v teamsprintu dvojic
(Nováková, Havlíčková)
sedmá v celkovém hodnocení ČP mladších dorostenek a rovněţ sedmá
v pořadí výkonnostního ţebříčku. Pro příští rok zařazena do SCM.
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Josef Tischler
roč. 2000 - mladší dorostenec prvním rokem, ţák 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
člen stříbrné štafety na MČR (Tischler, Honsa, Jirouš)
17. místo na MČR (10km volně),
7. a17. místo na dalších závodech ČP (skikros a teamsprint dvojic)
28. místo ve výkonnostním ţebříčku a 25. místo v celkovém hodnocení ČP
mladších dorostenců

Jakub Švejda
roč. 2000 – mladší dorostenec prvním rokem, ţák 9. třídy ZŠ TGM Vimperk,
přijat ke studiu na SG
8. místo ve štafetě na MČR (Vachuta, Švejda, Červený)
9. místo v individuálních závodech ČP (5km klasicky)
29. v celkovém hodnocení ČP a 31. místo ve výkonnostním ţebříčku

Matěj Vachuta
roč. 2000 – mladší dorostenec prvním rokem, ţák 8. třídy ZŠ TGM
Vimperk
8. místo ve štafetě na MČR (Vachuta, Švejda, Červený)
19. místo na MČR ve sprintu, 2x20. místo v dalších závodech ČP
30. v celkovém hodnocení ČP a 27. místo ve výkonnostním ţebříčku
mladších dorostenců

Evelínka Daverná
roč. 1999 druhým rokem mladší dorostenka, ţákyně 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Přijata ke studiu na SG Vimperk
7. místo na MČR ve štafetě (Sásková, Willmannová, Daverná)
14. místo na závodech ČP (teamsprint dvojic).
42. místo ve výkonnostním ţebříčku a 35. místo v celkovém hodnocení
ČP.
Doplňkově se velmi úspěšně věnuje biatlonu.
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Daniel Červený
roč. 1999 druhým rokem mladší dorostenec, ţák 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Přijat ke studiu na SG Vimperk.
8.místo ve štafetě na MČR (Vachuta, Švejda, Červený)

David Řehoř
roč. 1999 druhým rokem mladší dorostenec, ţák 9. třídy ZŠ TGM
Vimperk
Účastník závodů ČP v běhu na lyţích.

Jiří Kobr
roč. 2000 – mladší dorostenec prvním rokem, ţák 8. třídy ZŠ TGM
Účastník závodů ČP v běhu na lyţích.

KROUŢEK LYŢOVÁNÍ
V letošním školním roce se do krouţku přihlásilo celkem 40 dětí ve věku od 6 do 10 let, a to nejen
z naší školy. Krouţek lyţování je partnerem lyţařského oddílu Fischer Ski klubu Šumava, který
zajišťuje materiální a finanční podmínky pro provoz krouţku.
V podzimním období se tréninkové skupiny scházely kaţdé úterý a čtvrtek v tělocvičně a na
hřišti naší základní školy nebo ve Sportovním areálu Vodník. Společně s trenéry se děti věnovaly
rozvoji pohybových schopností, pohybovým hrám, základům atletiky, gymnastiky, sportovních her.
Na podzim se děti v rámci tréninků zúčastnily seriálu běţeckých závodů na Vodníku, pořádaných
Fischer Ski klubem Šumava pod názvem SEM – TAM, Běhu do vrchu Vodník, Lyţařského krosu
na Hajné Hoře a běţeckého závodu Na Kuřidle ve Strakonicích.
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V zimním období děti pravidelně trénovaly na uměle, později přírodně, nasněţených tratích ve
Sportovním areálu Vodník. Svoji lyţařskou dovednost si děti vyzkoušely také na závodech
krajského přeboru na Vodníku a Zadově a při Šumavském minimaratonu na Kvildě. Nechyběla ani
zimní lyţařská soustředění na Kvildě.
Na závěr lyţařské sezony 2014/2015 byly všechny, které se aktivně zúčastňovaly tréninků a
závodů, oceněny na „Slavnostním závěrečném zhodnocení lyţařské sezóny Fischer Ski klubu
Šumava“, které se konalo v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

Hodnocení sezóny 2014 -15 – sb úsek - SK Snowriders
Sezóna 2014-2015 našeho klubu potaţmo úseku snowboardingu KSL jihočeského kraje se
vydařila. SK Snowriders Vimperk, jako jediný klub v Jihočeském kraji a co do počtu 3. v republice
připravil pro své závodníky, členy, ale také pro neregistrované a ostatní sportující veřejnost nabídku
mnoha aktivit. Členové sportovního střediska mládeţe se kromě pravidelných tréninků zúčastnili
devíti soustředění /3 letních a 6 zimních/ a SCM při sportovním gymnáziu se zaměřením na
snowboarding pod patronátem SK Snowriders se zúčastnili 14 tréninkových soustředění
v Rakousku, Itálii, Finsku a také v naší republice na Zadově a Dolní Moravě. Novinkou bylo
hostování těch nejlepších ve sportovním klubu SBX české reprezentace, kde naši jezdci získali
mnoho zkušeností a výkonnostně se výrazně posunuli vzhůru. Naši snowboarďáci reprezentovali
nejenom jiţní Čechy, ale také republiku. Nejdůleţitějšími akcemi této sezóny byly Evropská zimní
olympiáda mládeţe EYOWF v Lichtenštejnsku, kde Matouš Koudelka jako nejlepší z našich
závodníků obsadil v silné konkurenci 13. místo a 9. v týmové soutěţi/M. Diviš 33./. Na MSJ v
čínském Yabuli ČR reprezentovali 4 naši závodníci - Radek Vintr /23./ a Michal Hanko /27./,
Matouš Koudelka /41./ a Sára Veselková. Michal Hanko, který se stal členem naší seniorské
reprezentace – obsadil na mistrovství světa v rakouském Kreischbergu 49. místo. Naši junioři tak
absolvovali celkem 20 závodů světového, evropského poháru i přeborů republiky. Na závodech
evropského poháru se velmi dobře prezentovala freestylistka Diana Augustinová a na závodech
republikové úrovně Dominik Veselka/3./. Velmi dobře si také vedla naše mládeţ, která absolvovala
závody ve všech snb disciplínách na krajské i republikové úrovni. Za všechny bych uvedl
především Jana Formánka, Pavla Hanka, Filipa Kašpara, Jakuba Hada, Sáru Beckovou a další.
Ovoce začínáme sklízet také u těch nejmenších, kteří se výrazně začínají prosazovat ve svých
kategoriích.
Pokračujeme s prací se snowboardovou přípravkou ( Malí hadi- děti od 1. do 5. třídy), kde děcka
absolvovala 1x aţ 2x týdně tréninky na suchu i na sněhu. Někteří však jezdili na Zadov i mimo
oficiální tréninky. Zúčastnili se jednoho soustředění na Kubově Huti.
LA Zadov připravil rozšíření snowparku, které bylo vítaným zpestřením tréninkové činnosti,
především zásluhou shapera Jakuba Závory, který se svým týmem dokázal udrţet překáţky během
celé sezóny ve výborném stavu. Připravili mj také trať pro KP ve slope stylu a big airu. Spolupráce
s vedením lyţařského areálu byla výborná. Vycházelo nám vstříc nejen při zajišťování tréninkového
procesu, tak i při realizaci závodů KP open Jč. kraje/ več. paralelní slalom , republikový přebor
školní mládeţe AŠSK, slope style a big air a Jarní snb slalom/
Úspěšní jsme byli na poli malých grantů - ze dvou podaných jsme získali dva. Vyuţijeme moţnosti
zakoupení snbslalomových tyčí a podpory zajištění závodů.
Zvláštní dík patří členům výboru našeho klubu, který se schází jednou měsíčně a vţdy je co řešit.
Jiţ delší dobu existuje úzká spolupráce mezi klubem SK Snowriders a Základní školou TGM ve
Vimperku, která dětem umoţňuje systematickou a dlouhodobou tréninkovou přípravu. Váţíme si
aktivní podpory ze strany vedení školy.
Velmi dobře pokračuje také spolupráce s Gymnáziem ve Vimperku, kde má snowboarding
zelenou a doplňuje nosné sporty běţeckého lyţování a horských kol. Někteří z nich se stali členy
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reprezentačního druţstva juniorů, případně seniorů ve snowboardcrossu –Michal Hanko, Radek
Vintr, Sára Veselková, Matouš Koudelka a Marek Diviš. Velké poděkování patří trenérům Jakubu
Frajkorovi s Luďkem Filipem a vedení školy.
Rozvíjí se uţší spolupráce s úsekem snowboardingu Svazu lyţařů ČR, zvláště se
snowboardcrossovou reprezentací, jako jsou moţnosti hostování, účastí juniorů i dětských talentů
na soustředěních pořádaných trenéry snx reprezentace naší republiky. Chceme dále prohlubovat tuto
spolupráci, o kterou je obapolný zájem.
Zvláštní a neméně důleţitou kapitolou je manaţerská práce. Touto cestou musím poděkovat všem
donátorům a příznivcům našeho sportu. Především Městu Vimperk, LA ČUS Zadov, KSL, Svazu
lyţařů – úsek snowboardingu, Jihočeskému kraji a všem dalším sponzorům ( Hanko s.r.o.,
Templestore, Eurosystém a dalším).Vzhledem ke stále se rozšiřujícím aktivitám zvláště
v zahraničí, které jsou finančně velmi náročné, bude však nutné hledat další mecenáše, kteří budou
chtít tento krásný sport podpořit. realizovat. Chceme realizovat větší rozšíření přeshraniční
spolupráce s rakouskými kluby zaměřenými na snowboarding.
Ze strany KSL bych přivítal, kdyby se mu podařilo navázat kontakty na nejvyšších místech
kraje a získat podporu od sponzorů případně institucí. Závěrem to nejdůleţitější. Snowboardové
aktivity v našem kraji, které se stále více dostávají do povědomí veřejnosti, jsou především dílem
obětavé práce všech činovníků našeho klubu, rodičů a trenérů, kterým za jejich práci patří velké
poděkování.
Josef Bejček, předseda úseku snb KSLJčk a SK Snowriders Vimperk

V.Uskutečněné projekty

Projekt Zvládnu to
Projekt Zvládnu to
Ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2015 probíhalo v hotelu Kodrea na Nových Hutích třídenní
soustředění pro ţáky 9. tříd s názvem Zvládnu to. Třicet dva deváťáků se zde intenzivně věnovalo
především přípravě na přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních
předpokladů.
Formou různých testů si budoucí studenti opakovali učivo a zvykali si na systém zkoušky,
která je čekala 22. dubna u přijímacího řízení na střední školy.
Výuku zajišťovali pí uč. Lehečková, pí zást. Toušlová, p. uč. Daněk, p. ředitel Heřta,
pí uč. Jedličková, pí uč. Tláskalová a paní ředitelka Rückerová.
Chtěla bych tímto poděkovat všem jmenovaným pedagogům za účast na tomto soustředění.
Projekt Zvládnu to přináší ţákům 9. tříd nejen utřídění si a zopakování poznatků, které
získali na základní škole, ale velký význam vidím také v tom, ţe se obě třídy vzájemně lépe
poznaly, ţe pracovaly v jiných skupinách, neţ jsou zvyklé ve škole a ţe mezi sebou měli všichni
velmi hezký vztah.
Chtěla bych ţáky pochválit nejenom za snahu, kterou při výuce projevovali, ale i za večerní
program, který si sami připravili.
Celkově hodnotím tuto akci jako velice zdařilou a shoduji se i s výsledy ankety, kterou
účastníci před závěrem vyplňovali. Hodnocení celého soustředění z pohledu ţáků vyznělo velmi
pozitivně.
Mgr. Dana Toušlová
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Strom absolventů
Stalo se kaţdoroční tradicí devátých ročníků vimperských škol, zasadit svůj strom. Letošní
sázení se uskutečnilo 3. 6. 2015 v aleji absolventů na pravém břehu řeky Volyňky u bývalé Jitony.
V rámci projektu 1/9 se akce zúčastnili ţáci prvních tříd, starostka města Ing. Jaroslava Martanová,
vedoucí odboru ţivotního prostřední Ing. Josef Kotál, ředitelka naší školy Mgr. Dagmar Rückerová.
Celá akce proběhla jako malá slavnost, při které nechyběly poezie, milá vystoupení prvňáků,
poselství vloţená ke kořenům stromů, přání šťastného vykročení do dalšího studia vycházejícím
ţákům. Této slavnostní části předcházela fyzická práce: kopání, práce s lopatou, hrabání,
přihnojení, připevnění tabulky, správné usazení dubu letního a spousta souvisejících pracovních
činností. I s tímto si ţáci školy pod dohledem odborné firmy a pracovníků odboru ţivotního
prostředí hravě poradili. Nezbývá neţ popřát stromům zdárný růst a deváťákům šťastné vykročení
do dalšího ţivota.
Mgr. Vladislava Lehečková

Projekt ŠKOLA NANEČISTO
ŠKOLA NANEČISTO
Projekt Škola nanečisto patří mezi naše tradiční školní projekty. Spolupracujeme se všemi
mateřskými školami. Cílem projektu je přiblíţit budoucím školákům prostředí školy, umoţnit
vzájemná setkání dětí z různých školek a setkání s pedagogy Základní školy TGM Vimperk.
Ve školním roce 2014/15 jsme uskutečnili celkem 5 setkání. První proběhla v listopadu – Setkání
s ţáky 1. tříd, druhé setkání bylo v prosinci - Zpíváme si, kreslíme a cvičíme. V lednu jsme
připravovali předškoláky na zápis – Příprava na zápis a 23. a 24. ledna byly děti u zápisu. V dubnu se
přišli předškoláci podívat do hlavní budovy školy - Prohlídka hlavní budovy ZŠ, školní jídelny a
školního pozemku a 28. května byli předškoláci slavnostně pasováni na ţáky ZŠ TGM - Vítání
budoucích prvňáků. Pasování v Městském kulturním středisku ve Vimperku se zúčastnili i ţáci
osmých tříd, kteří se stali patrony budoucích prvňáků.
Veškeré informace k projektu včetně fotodokumentace jsou na webových stránkách školy. Mateřské
školy jsou o všech termínech informováni i prostřednictvím letáků.
Velké poděkování patří všem paním učitelkám za podporu našeho projektu a Radě rodičů při ZŠ TGM
za všechny sladké odměny pro děti.
Mgr. Dagmar Daňková

Pasování budoucích prvňáčků
Díky Městskému kulturnímu středisku Vimperk můţeme kaţdoročně uspořádat závěrečnou část
projektu Škola nanečisto v příjemném prostředí. Ten letošní ročník proběhl dne 28. května 2015.
K pasování doprovodili děti jejich rodiče, prarodiče, ale také se na slavnostní akci přišly podívat
paní učitelky z mateřských škol, neboť mateřské školy mají velký podíl na výborné spolupráci
s naší základní školou při projektu, jehoţ cílem je plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Paní učitelky
obou školek byly obdarovány květinami a při svém projevu ocenily význam projektu Škola
nanečisto a přípravu dětí na vstup do školy vůbec. Účast na slavnostní akci přijal také PhDr. Miloš
Beneš, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ ve Vimperku.
Po zahájení v podobě kulturního programu školní druţiny byli budoucí prvňáčci přivedeni na
pódium ţáky 8. ročníku a dostali pamětní list, buton a plnicí pero s logem školy a omalovánky
s vimperskými motivy, jeţ věnoval odbor školství MěÚ Vimperk. Závěr patřil vystoupení dětí pod
vedením paní učitelky Ivy Karasové s dramatizací Hrubínových veršů. Odpoledne pokračovalo
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první třídní schůzkou rodičů, kdy byly představeny budoucí třídní učitelky 1. tříd. Rodičům byly
také podány informace týkající se zahájení školního roku 2015/2016. Na tuto chvíli byly pro děti
v prostorách sálu MěKS připraveny hry se sladkou odměnou v reţii vychovatelek školní druţiny a
ţáků 8. ročníku.

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 vyuţívá dopravní hřiště. Intenzivněji je dopravní
výchova probírána ve 4. třídách, kdy p. Ing. K. Malík s nimi organizuje celé dopoledne zaměřené
teoreticky i prakticky na dopravní výchovu. Ţáci 1. i 2. stupně se pravidelně zúčastňují dopravní
soutěţe, jejíţ okresní kolo je organizováno v Prachaticích.

Projekt 1. a 9. tříd
Garanty letošního projektu spolupráce 1. a 9. tříd byli: 1. A Mgr. Dana Kubíčková, 1. B
Mgr. Martina Mondlová, 9. A Mgr. Josef Bejček, 9. B Mgr. Vladislava Lehečková.
Projekt byl zahájen v listopadu návštěvou ţáků 9. B ve své patronátní 1. B, kde jim prvňáčci
předvedli své čtenářské a počtářské pokroky. V prosinci spolupráce pokračovala výrobou rekvizit
na společné vystoupení při rozsvícení vánočního stromu. Vánoční program proběhl na DDM, kdy
velcí pomáhali malým při pečení perníčků a společnými silami vytvořili malá umělecká díla.
Vánoční program 1. A a 9. A se uskutečnil v předvánočním týdnu. Společně vyrobili
vánoční přání a malé dárky.
Dalším společným programem byla oslava velikonočních svátků, návštěva deváťáků u
prvňáků. Na programu bylo vyprávění o velikonočních zvycích a zhotovení velikonočních výrobků.
Na závěr všichni spolu poobědvali ve školní jídelně.
Sázení stromů absolventů – ţáků 9. tříd a kulturní program prvňáků bylo pokračováním
projektu.
V červnu projekt vyvrcholil společných vystoupením na školní slavnosti na mix písní
z filmu Ať ţijí duchové.
Zakončením školního roku a zároveň projektu byla společná vycházka na Vodník 1. B a 9.
B a návštěva cukrárny Pod zámkem.
Mgr. Vladislava Lehečková

Další uskutečněné projekty
Vlastní časopis – 9. třídy
Velikonoce 1/9
Vánoce 1/9
Den Země
Karneval na ledě
Mikulášská nadílka
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VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
1. Hodnocení protidrogové prevence na ZŠ TGM Vimperk,
1.máje 268 za školní rok 2014 - 2015
Ve školním roce 2014/2015 byl realizován minimální preventivní program, který
vycházel ze zkušeností předešlých let, sociálního klimatu školy a moţností, kterými škola
disponuje. Na II. stupni se zaměřil především na kyberšikanu, techniky odmítání nabídky nikotinu,
alkoholu, drog, šikanu a sexuální výchovu. Na I. stupni byly realizovány programy Policie ČR
„Vím co smím“ a „Bezpečnost silničního provozu“ pro 1. třídy, „Ajaxův zápisník“ ve 2. třídách,
„Znám své jízdní kolo“ ve 3. třídách, „Znám své jízdní kolo“ ve 3. a 4.třídách, „Identifikace
pachatele ve 3. třídách, „Legrace nebo váţná věc“ ve 4. a 5. třídách. Na II. stupni proběhly tyto
programy „Kyberšikana“ v 6. a 7. ročnících, „Neznalost neomlouvá a právní zodpovědnost.“ pro 8.
a 9. ročníky. Ve všech třídách byla pozornost věnována zdravému ţivotnímu stylu a ţebříčku
hodnot.
Situace v drogové oblasti byla bezproblémová. Pedagogové vyučující výchovu k občanství
se pravidelně těmto tématům věnovali v rámci vyučovacích hodin. Rovněţ metodik prevence
provedl besedy na témata šikana a kyberšikana, alkohol, kouření, morální hodnoty, vztahy ve třídě,
doping, gamblerství, vliv medií.
Nabídka volnočasových aktivit byla pestrá, ale stále zůstává část ţáků, kteří o nabízené
aktivity nestojí a rodiče o jejich zapojení nejeví zájem.
Byl podán projekt na čerpání prostředků MŠMT – prevence kriminality a byly získány
prostředky na nákup sluţeb – odborných besed Phénix.
V průběhu školního roku se na metodika prevence neobrátil ţádný z rodičů.
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 ţáky, vyvěšena byla informační nástěnka ve
sborovně s aktuálními informacemi, materiály pedagogické poradny, články z časopisu prevence.
Na začátku školního roku proběhlo proškolení celého pedagogického sboru v oblasti
Kyberšikany prostřednictvím Phenix.
V oblasti volnočasových aktivit jednorázových lze kladně hodnotit školní turnaje ve
florbale, basketbale, nohejbale, školní kola olympiád jednotlivých předmětů. Rovněţ jarní přípravy
na sportovní soutěţe mimo výuku lze zařadit do nabídky vyuţití volného času. Patří sem např.
atletika, florbal, vybíjená, basketbal.
Škola má vybudovanou videotéku se zhruba 30 hodinami programu, knihovničku, ze které
čerpají učitelé.
Závěrem lze říci, ţe škola v oblasti primární protidrogové prevence plní 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 2014/2015
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 ţáků 8. a 9. tříd
2. 10. – Vzdělání a řemeslo České Budějovice – ţáci 9. tříd
19. 11. – Trh studijních příleţitostí Vimperk – ţáci 9. tříd
12. 5. – ÚP IPS Prachatice – ţáci 8. tříd
3. Besedy ţáků 9. tříd
14. 10. – SŠ Zvolenská Strakonice
11. 11. – SŠ a JŠ Volyně
11. 11. – SŠ Nerudova Vimperk
25. 11. – SŠ obchodní České Budějovice
16. 12. – SPŠ Volyně
16. 12. – SPŠ Písek
4. Zjištění předpokladů pro studium
v září 2014 byli ţáci 9. tříd seznámeni s vyhodnocením testů SCIO Modul A, které proběhlo
v květnu 2014
21. 5. 2015 psali ţáci 8. tříd testy SCIO Modul A (OSP, ČJ, M), s podrobným vyhodnocením budou
ţáci seznámeni v září příštího školního roku
5. Spolupráce s rodiči
21. 10. 2014 se konala schůzka rodičů vycházejících ţáků, na které byli rodiče seznámeni se
školským zákonem, zápisovým lístkem, moţností podat si 2 přihlášky na střední školy, vyplněním
přihlášek, byli informováni o termínech přijímacích zkoušek, počtem kol přijímacího řízení apod.
v listopadu 2014 se konala třídní schůzka pro rodiče ţáků 5. tříd – přítomni byli zástupci Ski klubu
Šumava, SK Snowriders, HC Vimperk, školní psycholoţka PhDr. Alena Wagnerová, ředitelka
školy Dagmar Rückerová a třídní učitelky 5. tříd. Rodiče byli seznámeni s moţností studia ve
sportovních třídách s rozšířenou výukou TV na ZŠ.
6. Rozmístění ţáků
Ve šk. roce 2014/15 splnilo povinných 9 let šk. docházky celkem 40 ţáků (13 chlapců a 27 dívek).
V prvním kole přijímacího řízení byli přijati všichni ţáci. Maturitní obory bude studovat 29
vycházejících ţáků. Na učební obory odchází celkem 11 ţáků.

II. Péče o ţáky s vývojovými poruchami učení
všichni pedagogičtí pracovníci měli k dispozici přehled ţáků s vývojovými poruchami učení,
přehled byl průběţně aktualizován
ve šk. roce 2014/15 bylo evidováno v pátých aţ devátých třídách celkem 58 ţáků s SPU,
integrováni byli 4 ţáci
do reedukace byli zařazeni ţáci dle doporučení PPP
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III. Spolupráce s PPP Prachatice a Školským poradenským pracovištěm na
škole
během školního roku byly vyřízeny všechny ţádosti o vyšetření ţáků 5. aţ 9. tříd,
bylo vyuţíváno i sluţeb školní psycholoţky PhDr. Aleny Wagnerové

IV. Další aktivity
v průběhu školního roku se zúčastňoval výchovný poradce výchovných komisí ţáků 5. aţ 9.
ročníku školy

Mgr. Martin Procházka
vých. poradce pro 5. – 9. tř.

Výchovné poradenství – 1. – 4. ročník
Péče o ţáky s vývojovými poruchami učení, spolupráce a konzultace s jednotlivými učiteli při
řešení výchovných a výukových problémů, monitorování ţáků s problémy v učení či v chování,
hledání řešení těchto problémů spolu s pedagogy, ředitelkou školy a školní psycholoţkou,
spolupráce s rodiči, účast na jednání s rodiči problémových ţáků, účast na výchovných komisích,
koordinace práce učitelů s ţáky se specifickými potřebami to vše bylo náplní práce výchovného
poradenství na 1. stupni. Učitelé a asistenti pedagoga pomáhali ţákům s vývojovými poruchami
učení podle plánů pomoci dítěti, které vypracovávala školní psycholoţka PhDr. Alena Wagnerová.
Asistenti pedagogů chodili do hodin dle předem stanoveného rozvrhu, popř. podle potřeby či
naléhavosti v dané situaci. Na školní psycholoţku se mohli obracet rodiče s různými otázkami
týkajícími se jejich dítěte kaţdou středu v hlavní budově a kaţdý čtvrtek v budově v parku. V rámci
plánů osobního rozvoje dítěte pracovali ţáci na hodinách reedukace. V letošním roce probíhala
reedukace pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Frčkové (3 hodiny) a paní učitelky Mgr. Radky
Voldřichové (1 hodina). Vzhledem k zvyšujícímu se počtu ţáků, kteří mají z našeho Školního
pedagogicko-psychologického pracoviště nebo z některé Pedagogicko-psychologické poradny
doporučení k reedukaci, byli ţáci na začátku školního roku zařazováni do hodin reedukace podle
stupně naléhavosti a potřebnosti. S ostatními ţáky pracovala paní PhDr. A. Wagnerová. Školní
psycholog letos také otevřel pro zájemce Kurz pozornosti.

Mgr. Iva Karasová, výchovná poradkyně
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3. Enviromentální výchova
Ekologie na škole
Ekologická výchova na l. stupni :
a) Předměty: Prvouka, Člověk a jeho svět, Přírodověda a Vlastivěda.
b)Programy ve spolupráci s Národním parkem Šumava
I letos probíhá naše spolupráce s NPŠ. Všechny třídy si objednaly 2-3 programy v Středisku
environmentální výchovy, které v průběhu školního roku navštívily v rámci výuky. Třídní učitelé či
učitelé přírodovědných předmětů vybrali tyto programy s ohledem na osnovy a věk ţáků. Programy
probíhaly v učebně NP nebo přímo v terénu.
c)Třídění odpadů
Na budově v parku probíhá třídění odpadů. Kontejnery na papír a na plasty jsou umístěny ve
všech poschodích. Kontejner na nápojové kartony je umístěn v přízemí.
d) Další akce
Květinová výzdoba školních chodeb a tříd

Natur Vision -návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech
Den Země
Přírodovědná soutěţ NP
ZŠ TGM se také zúčastnila 4. ročníku přírodovědné soutěţe NPŠ. V I. kole tři ţáci naší školy v
rámci všech zúčastněných a vyhodnocených škol získaly hezká ocenění. Krásné 1. místo v III.
kategorii bylo uděleno Báře Kučerové, 2. místo III. kategorie patří Tamaře Simetové a 3. místo ve
IV. kategorii získal Petr Podskalský. Deset ţáků postoupilo do II. kola, které se konalo 29. 5. 2015
na Vodníku. Byli to: Tomáš Bláha, Karolína Hrůšová, Daniel Jakl, Jakub Steinbach, Jakub Krejčí,
Bára Kučerová, Tamara Simetová, Petr Podskalský, Aneţka Pavlásková, Adriana Bauerová, Vojtěch
Burian. Ve II. kole se Bára Kučerová umístila opět na 1. místě, ve II. kategorii získal 1. místo Jakub
Steinbach, ve IV. kategorii se na 2. místě umístil Petr Podskalský a na 3. místě Aneţka Pavlásková.
Jsme pyšní, ţe na naší škole je tolik úspěšných ţáků. V rámci spolupráce jsme také získali různé
výhody, např. sešity pro prvňáky, odměny pro ţáky, kteří se zúčastnili programů SEV NPŠ, zdarma
účast na Dni Země.

Mgr. Iva Karasová

Ekologická výchova

25. 6. 2015

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 ţáci v aktivitách z minulých let. Ţáci i zaměstnanci školy
se podílí na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír.
Jiţ tradicí je návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech Natur Vision. Letošní
školní rok jsme navštívili filmy Velký Kavkaz – Ruská střecha světa, Koloběh ţivota – Ovocný sad.
Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země.
Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a CHKO
Šumava Vimperk, Stoţec a Kašperské Hory.
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6. A, 6.B – v září ţáci navštívili 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
ţivočicha.
V březnu navštívili NP Šumava Vimperk, kde absolvovali program Vodní svět pod mikroskopem,
kde zkoumali trepky, krásnoočka, šroubatku, nezmara a další mikroorganismy. V květnu se ţáci
vydali na Borovou Ladu do sovince, na Chalupskou slať a tříkilometrový okruh na vyhlídku. V
měsíci červnu šla 6.A s GPS navigací do Pravětínského údolí.
.
7.A, 7.B – v září se vydali na jezero ledovcového původu - Laka. Kromě informací o tomto jezeru
se ţáci dověděli i o zaniklé sklářské osadě / Nová Hůrka / a její historii. V měsíci dubnu se vydali
na Mářský vrch, kde se nachází kamenné moře, rozhledna a kaple sv. Václava. Kromě získaných
vědomostí o těchto památkách si připravili v přírodě různé pokrmy. V květnu se vydaly obě třídy do
Národního parku Bavorský les, kde navštívily stezku v korunách stromů a Zvířecí výběhy. V červnu
ţáci absolvovali program Rozvoj technického vzdělávání a jeli do Stoţce navštívit Stoţeckou kapli.
7.A – v prosinci navštívila v NP Šumava Vimperk nový program Šumava česky, bez hrubic a
hezky.
8.A, 8.B – třídy navštívily v měsíci prosinci také nový výukový program Šumava česky, bez
hrubic a hezky, v únoru absolvovaly program Z dávných dob šumavských.
9. A, 9.B – v měsíci dubnu ţáci absolvovali terénní výukový program s navigací. S GPS se vydali
do Pravětínského údolí. V květnu se vypravili na geologickou exkurzi s geologem ze Stoţce panem
Vladimírem Dvořákem, která probíhala na Homolce ve Vimperku. V měsíci červnu absolvovali
stejný program jako sedmé třídy – Rozvoj technického vzdělávání a vydali se k Boubínskému
jezírku.

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 ţáky šestých tříd připravila pí uč. Čejková zajímavá mikroskopická
pozorování. Ţáci sedmých a devátých tříd pracovali na projektech „Poznej svůj strom“ a „NP
Šumava“. Ţáci osmých tříd poznávali „ 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

Den Země na 1. stupni
Letošní svátek Země jsme oslavili ve středu 22. dubna 2015 spolu s NPŠ Vimperk. Pracovníci
Střediska environmentální výchovy Správy NP Šumava připravili dva okruhy s hravými aktivitami
zaměřenými na přírodu NP Šumava. Jedna trasa se sedmi stanovišti vedla arkádami a zámeckými
zahradami k nádvoří zámku, druhá procházela arboretem a končila na zámeckém nádvoří. Kaţdá
třída (1. aţ 5.) pohromadě se svou třídní učitelkou nebo se svým třídním učitelem vystartovala
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podle pečlivě rozepsaného časového harmonogramu. Hned v úvodu si děti připomenuly význam
Dne Země. Společně vymýšlely, co vše pro její záchranu můţe kaţdý obyvatel udělat. Páťáci si to
dokonce před svým startem hned vyzkoušeli, zúčastnili se společného úklidu kolem školy. Na
okruzích se ţáci seznámili s obojţivelníky, hledali v trávě speciálním sklíčkem, které imitovalo
hmyzí oči, sestavili domino se savci, odhalili skrytý obrázek, dozvěděli se, kdo z ptáků odlétá do
teplých krajin, poznali rostliny Šumavy a vyzkoušeli si mravenčí spolupráci. Naše poznávací cesta
byla zakončena tvořivými stanovišti, kde si účastníci vyrobili odznak, vymalovali obrázky a
tradičně dostali malé odměny. Hra s dřevěnými skládačkami byla veselou tečkou za všemi vzorně
připravenými aktivitami. Děkujeme všem pracovníkům NPŠ za skvělou oslavu naší Země.
Mgr. Iva Karasová

4. ICT
Zpráva ICT koordinátora 2014/15
Ve školním roce 2014/ 2015 došlo v oblasti informačních technologii k těmto změnám.
1) Vybavenost počítači se významně zvýšila o 20 notebooků, které byly přiděleny jednotlivým
vyučujícím
2) Všichni pedagogové absolvovali ve dvou odpoledních blocích uživatelské školení na
aplikace Microsoft a Google (Úprava fotografie, Google Apps, cloudové aplikace) v rámci
projektu Cool pedagog
3) Všem vyučujícím byla založena služební e-mailová adresa na stránkách školy
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) Došlo k možnosti připojení do školní sítě ze všech notebooků i v místě pracoviště –
Mgr. Jiří Toušl

5. Školní druţina
Výroční zpráva o školní družině ve školním roce 2014-2015
V letošním školním roce navštěvovalo školní druţinu celkem 116 dětí rozdělených do čtyř
oddělení. I. oddělení pod vedením vychovatelky Malíkové navštěvovalo 25 dětí, do II. oddělení pod
vedením Kateřiny Vladykové docházelo také 25 dětí, III. oddělení s 32 dětmi vedla vychovatelka
Alena Iglerová a IV. oddělení se 34 dětmi bylo pod vedením vychovatelek Petry Hrůšové a
Bronislavy Desatové. V první polovině školního roku vypomáhala při práci s dětmi v ranní druţině
asistentka Lucie Caisová a v druhém pololetí absolventka Pedagogické školy v Prachaticích
Jaroslava Košková. Školní druţina byla otevřena od 6,00 do 8,00 a od 11,30 do 16,10 hodin. Do
školní druţiny jsou ţáci přihlášeni k pravidelné docházce formou zápisního lístku. Zápisní lístky
rozdáváme ve třídách při zahájení školního roku a seznamujeme děti a rodiče se základními
informacemi o školní druţině. Po celý rok jsme vyuţívali třídy v přízemí budovy školy v parku.
Nejvíce času jsme pobývali venku v okolí školy, kde máme ideální podmínky ke sportovním hrám i
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k odpočinku. Travnatý pozemek s ovocnými stromy je pro nás příjemným zázemím k pohybovým,
míčovým i soutěţním hrám. Bezpečně připevněné branky se sítěmi přilákají kaţdý den k fotbalu
chlapce i děvčata.
Většina dětí odtud snadno odchází do ZUŠ, nebo je odvádíme na zájmové krouţky, doučování,
nebo do budovy Národního parku Šumava, kam docházejí kaţdý čtvrtek ochránci přírody na
krouţek Sedmikvítek. Při nepříznivém počasí vyuţíváme s oblibou tělocvičnu, kde nadšení
sportovci hrají nejraději vybíjenou v různých variantách.
Při školní druţině mají děti moţnost navštěvovat tyto krouţky: pěvecký krouţek, dovedné ruce,
krouţek Jaroslava Foglara a nově otevřený krouţek bruslení a sportovní hry.
Tradičně organizujeme sběr léčivých bylin. Na konci června vybrané byliny odesíláme do výkupny
bylin ve Vodňanech. Děti sbírají doma i ve školní druţině nejčastěji květ sedmikrásky, podběl,
kontryhel, jetel červený, list pampelišky, sušenou pomerančovou a citronovou kůru. Usušené a
zváţené byliny mohou děti odevzdávat ve škole do konce června. Sběr pokračuje i o letních
prázdninových měsících, dobře usušené prázdninové rostliny budou vybrány v září. V zimním
období docházely děti z prvních tříd do Městské knihovny na zábavné čtení, nebo vyrábět zajímavé
předměty.
Druţina se podílí společně s pedagogy prvního stupně na přípravě oslav významných dní. V
květnu zorganizovala oslavu Dne matek v MěKS. Děti předvedly maminkám nacvičené básničky,
písně s doprovodem kytary a harmoniky, sportovní vystoupení, tanečky, tanec ve stylu gangnam,
tradičně vystoupily maţoretky. V květnu se děti z prvních a druhých tříd zúčastnily exkurze u
Záchranné sluţby. K svátku dětí jsme uskutečnili bojovou výpravu po šipkách v dětmi oblíbeném
arboretu.
I v průběhu tohoto roku se děti ze školní druţiny i ostatní z prvního stupně zapojily do akce
„Sbíráme PET víčka pro Martinku“, čímţ přispíváme na léčebnou péči pro nemocnou dívku.
Po celý školní rok se druţina podílí na výzdobě vestibulu, chodby v přízemí a tříd druţin.
Výrobky a výtvarné práce mohou tak shlédnout rodiče i ostatní děti.
I letos jsme z části rodičovských poplatků zakoupili do všech oddělení nové stolní hry,
pomůcky pro tělovýchovu a výtvarnou činnost.
Rodiče průběţně informujeme o akcích školní druţiny a chování jejich potomků.
Za ŠD Lenka Malíková
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6. Spolupráce ZŠ TGM Vimperk s partnerskými organizacemi
Spolupráce se zřizovatelem
Zřizovatelem naší základní školy je Město Vimperk a je zároveň hlavním partnerem školy. Po
podzimních volbách se stali tři členové pedagogického sboru opět členy ZM Vimperk: Mgr. Karel
Střeleček (člen dopravní komise), Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová (členka kulturní
komise).
Starostka města Ing. Jaroslava Martanová, místostarosta Ing. Jiří Cais 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 ţáky a studenty středních škol Talent
okresu Prachatice (v letošním roce naše škola ţáky nenominovala).

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. Naše škola výrazně oceňuje podporu paní Evy Hervertové v případě záleţitostí
týkající se financování školy. Pro učitele Vimperska pořádá Den učitelů, v jehoţ rámci jsou jiţ
třetím rokem oceňováni pedagogové škol na návrh vedení školy.
OŠKaCR je organizátorem mezinárodního filmového festivalu Natur Vision, který v letošním
roce navštívili všichni ţáci naší školy. Ţáci pod vedením svých pedagogů se zúčastnili také
výtvarné soutěţe s přírodní tematikou v rámci tohoto festivalu.
Odbor investic a údrţby
Ve školním roce 2014/15 pokračovala rekonstrukce kulturní památky budovy školy v parku,
Praţská 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 téţ se členy odboru Alenou
Szabovou, Marcelou Kobrovou a p. Květoněm.
Odbor ţivotního prostředí
V posledních letech pokračuje dobrá spolupráce s tímto odborem. Jiţ tři roky je v provozu
dopravní hřiště u školy v parku vzniklé iniciativou OŢP, v letošním roce hřiště vyuţívají k výuce i
spádové školy. Prostřednictvím odboru dopravy pokračuje spolupráce s učitelem autoškoly Ing.
Karlem Malíkem, který vede výuku dopravní výchovy ve 4. ročníku pro spádové i místní školy. O
dobrý stav vyuţívaných koloběţek a kol se finančně stará OŢP. Nadále zůstává moţnost vyuţívat
dopravní hřiště i pro veřejnost.
Akcí OŢP je téţ výsadba stromu absolventů.
Městská policie, Policie ČR
Stráţníci MP pomáhali zajišťovat v rámci své profese pořádané akce (např. průvod
vycházejících ţáků, školní slavnost). V oblasti prevence proběhla léty osvědčená beseda ţáků 1.
ročníku se stráţníkem MP, která byla zaměřena na bezpečné chování dětí v silničním provozu.
Mnohé z těchto aktivit zajišťovala Policie ČR. Paní Jiřina Vrtílková zorganizovala pro ţáky 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
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situací (v letošním roce to byla záleţitost se zveřejněním vlastních nevhodných fotografií na
facebooku a následným šířením). Škola navázala také spolupráci s cizineckou policií, jejíţ členové
uspořádali pro nejstarší ţáky zajímavou besedu, jíţ se ujal pan Jiří Smola.
Městské kulturní středisko
MěKS patří mezi tradiční partnery naší školy. Kulturní magazín vydávaný MěKS zveřejňuje
informace o akcích školy i školních zájmových aktivitách, zajišťuje vylepování plakátů na školní
akce.
Základní škola se téţ zapojuje do programu adventních koncertů a akcí v předvánočním čase.
Národní park Šumava
NP Šumava připravil pro ţáky i pedagogy pestrou nabídku výchovných programů s ekologickou
tematikou. Jednotlivé výukové lekce jsou pro ţáky zpoplatněny, kaţdá třída vyuţívá nabídky
v rozmezí 1 – 3 programy ročně. Kaţdý ţák získává od NP Šumava záznamník, ve škole probíhá
téţ soutěţ pro jednotlivé ročníky kromě 1. tříd. Prvního kola se ve třídách mohou zúčastnit všichni
ţáci, úspěšní řešitelé úkolů postupují do druhého kola, vítězové se utkají v kole třetím.
Nejúspěšnější soutěţící byli odměněni upomínkovými předměty.
Zámek Vimperk v letošním školním roce přebíral Národní památkový ústav, a tak spolupráce
v tomto roce s novým vedením nebyla navázána.
Městská knihovna
MK pravidelně informuje o výpůjční době, o kulturních akcích, besedách či soutěţích. Mnohých
akcí se zúčastnili i ţáci naší školy a v soutěţích byla jejich aktivita oceněna. Pokračovala pravidelná
návštěva dětí školní druţiny se zaměřením získat čtenáře a návštěvníky knihovny.
Městské sluţby Vimperk
Tato organizace patří mezi novější partnery školy a spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Zajišťuje zimní údrţbu v okolí školy, kosení trávy ve vegetačním období, drobnější opravy na
školním pozemku, popř. i v budovách. Ve spolupráci s odborem ţivotního 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 sluţby školní
zahradu (vyřezání staré vegetace, srovnání pozemku, odvezení materiálu). Městské sluţby opět
v letošním roce jiţ potřetí podpořily financování učebních pomůcek pro ţáky 1. ročníku, v letošním
roce přispěly i na polední stravování ţáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kromě toho
výrazně podpořily sponzorsky soubor maţoretek. Z důvodu rekonstrukce kabin ZS v měsících
červen – srpen se v letošním roce ve Vimperku nepořádalo MČR v maţoretkovém sportu.
Součástí městské společnosti sluţeb je jiţ druhým rokem zimní stadion.
Zimní stadion nabízí vyuţití ledové plochy k bruslení během hodin tělesné výchovy. Ve
spolupráci s DDM byl uspořádán karneval na ledě, který proběhl v reţii profesionálních
moderátorů a organizátorů her a soutěţí. Finančně se na akci podílely i Městské sluţby Vimperk.
V tomto školním roce byl nově zaveden krouţek bruslení převáţně pro ţáky 1. stupně, výuky se
ujala paní učitelka Petra Hrůšová a dvakrát týdně v době provozu ledové plochy se děti učily
bruslit.
Městské lesy Vimperk jsou tradičním partnerem školy a pomáhají v péči o okolní zeleň, podporují
školní i mimoškolní aktivity v případě zapůjčení materiálu, oprav, údrţby (zapůjčení venkovního
pódia pro školní slavnost).

Spolupráce se školami
Naše škola udrţuje blízké kontakty se spádovými školami ve Svaté Maří, Stráţném, Horní
Vltavici a Borových Ladách. Vzájemně se informujeme o pořádání sportovních a kulturních akcích,
nabízíme návštěvu školy našim budoucím ţákům, spolupracujeme při výběru učebnic pro výuku.
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Vyučující spádových škol podávají bliţší informace o dětech, které přecházejí do 6. ročníku ZŠ.
Ředitelé škol se pravidelně setkávají na poradách ředitelů.
Také letos pokračovala spolupráce souboru maţoretek a dechového orchestru ZUŠ Vimperk,
oba soubory obohatily program jiţ tradičních akcí ve Vimperku a ve Stachách. Sdruţení rodičů
obou škol se podílela na organizaci plesu maţoretek a dechového orchestru v KD Cihelna.
Dramatickou výchovu na ZUŠ Vimperk vyučuje učitelka 1. st. ZŠ Mgr. Dana Kubíčková a vedení
školy jí umoţňuje účast na pořádaných akcích tohoto oboru. Učitel klavíru Mgr. Jan Tláskal
spolupracoval na vzniku hudebního doprovodu soutěţního vystoupení maţoretek a závěrečného
vystoupení ţáků 9. tříd. V letošním roce byla opět navázána spolupráce při organizaci letního
soustředění dechového orchestru a maţoretek, které proběhlo v srpnu na Nových Hutích.
Velmi dobrá spolupráce probíhá jiţ několik let s mateřskými školami. Jedná se hlavně o
projekt Škola nanečisto, který by bez spolupráce s MŠ 1. máje a MŠ Klostermannova nebyl moţný.
Vyučující MŠ se pravidelně zúčastňují všech akcí projektu včetně závěrečného pasování, zúčastňují
se i zápisu ţáků do 1. ročníku.
Pokračuje spolupráce se Střední školou Vimperk, která ţákům nabízí různé formy prezentací
svých oborů vzdělávání. V letošním roce pokračoval partnerský projekt na podporu řemeslných
oborů a technického vzdělávání, takţe ţáci školy se účastnili výuky technických prací v prostorách
SŠ a za odborného vedení mistrů odborného výcviku. V tomto školním roce byl projekt ukončen.
Ţáci školy pokračovali v činnosti krouţku internetového rádia a televizní techniky.
SOŠ ekonomická a Gymnázium patři jiţ 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.
Počátkem školního roku náhle odešla z důvodu těhotenství vyučující matematiky a anglického
jazyka v 9. ročníku. Vzhledem k náročné situaci týkající se přípravy ţáků na vstup do středních škol
byl osloven ředitel Jan Heřta se ţádostí o pomoc. V 9. ročníku tak nastoupili vyučující M a AJ a
převzali výuku aţ do konce školního roku.
SŠ Volyně jiţ několik let spolupracuje se ZŠ TGM.

7. Kulturní akce pořádané ve školním roce 2014/2015
Divadla + hudební pořady
Nahrávací studio – školní hymna – 1. – 9. třídy
Setkání před Betlémem – 6. – 9. třídy
Husité – 6. – 9. třídy
Lední revue – 1. – 9. třídy
Divadlo v angličtině – 2. – 9. třídy
Výchovný koncert dechového orchestru – 1. -9. třídy
Divadelní přehlídka – 1. – 9. třídy
Pohádkový kolotoč – 1. – 5. třídy
Tři zlaté vlasy děda Vševěda – 1. – 5. r.
Divadlo Č. Krumlov Baron Prášil – 1., 2. třídy
Divadlo Plzeň – 7. A, 8. AB, 9. AB
Divadlo Č. Budějovice – 5. A, 6. A

Filmová představení
Natur Vision – 1. – 9. třídy
Indie – zeměpisný filmový pořad – 2. stupeň
Multikino Č. Budějovice – 7. AB
Cinestar Plzeň – 8. třídy
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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
Dopravní výchova – 4. třídy
1. světová válka – 8., 9. třídy

Exkurze
Vzdělání a řemeslo – 9. třídy
Úřad práce Prachatice -8. třídy
Techmania Plzeň – 8.A, 6. A
Jezero Laka – 7. třídy
Bavorský les – 7. třídy, Karlštejn – 7. třídy
Bobík – 7.B
Planetárium Praha – 6. AB, 9. AB
Stoţecká kaple, Plešné jezero – 7. třídy
Synagoga Čkyně – 9. třídy
Temelín, Bechyně – 9. třídy
Vodňany , Prachatice – 8. třídy
Boubínský prales – 9. B
Pravětín, Sudslavická stezka, Lipka – 1. třídy
Krokodýlí farma- Protivín- 2. třídy
Boubínské jezírko – 3. třídy
ZOO – Protivín – 4. třídy
Soumarský most, sklárny - 5. třídy¨
Heslovice, Helfenburg, Husinec – 5. třídy
Mladá Boleslav – 8. třídy
Klášterec- 6. třídy

Výukové programy
Výukové programy Národního parku Šumava – 1. - 9. třídy
Pracovní dílny domu dětí a mládeţe – 1. – 5., 7. B třídy

Další akce mimo školu
Zvládnu to – 9. třídy
Lyţařský kurz – 7. třídy
Lyţařská škola – 1., 3., 4. třídy
Den Země – 1. – 9. třídy
Projekt Zdravá pětka – 1. -9. třídy
Projekt 1. a 9. tříd – Vánoce, Velikonoce
Mikulášská nadílka – 1. – 4. třídy
Plavecký výcvik – 3. a 4. třídy, 2. třídy
Den veteránů – 5. třídy,
Výstava drobného zvířectva – 1. – 5. třídy
Projekt Veselé středy – 1. – 4. ročník
Sázení stromu absolventů – 9. třídy
Karneval na ledě
Den řemesel -8., 9. třídy
Projekt Naše město – 6. třídy
Trh pracovních příleţitostí – 9. třídy
Běh míru – 1. – 9. třídy
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8. Školní knihovna
O fungování školní knihovny se stará Mgr. Alţběta Rückerová. Od roku 2012 pomáhají půjčovat
knihy v knihovně ţákyně její třídy – Natálie Szwanczarová , Veronika Hodoušková, Barbora
Zubová a další. Otevírací doba knihovny byla kaţdý den o velké přestávce, tedy od 9. 40 do 9. 55.
Knihu si ţáci mohou půjčit na jeden měsíc.
V tomto roce do knihovny ţádné tituly nepřibyly.
Učitelé si zde půjčují knihy, které vyuţijí v hodinách, ale i pro osobní potřebu. Ţáci si zde půjčují
knihy na referáty a kopírují si poznámky, kdyţ ve škole chyběli.
V září 2015 došlo v knihovně k výměně staré kopírky za novou. Novou zapůjčila firma ZM servis.
Mgr. Alţběta Rückerová

9. Maţoretky Klapeto ZŠ TGM Vimperk
Klapeto - kadetky
Kadetky se během obou pololetí scházely dvakrát týdně tréninková činnost byla zaměřena na rovné
a pevné drţení těla, zvládnutí pochodového kroku a práci s hůlkou podle poţadavků na výkonnost
kadetek stanovených pravidly maţoretkového sportu. Pro děvčata se uskutečnily tři semináře se
zaměřením na práci s hůlkou a baletní prvky s bývalou členkou Divadla JKT Plzeň Janou
Havlovou. V letošním roce jsme kromě choreografie s batonem připravily s děvčaty také
choreografii s POM-POM a zaměřily jsme se i na sólová vystoupení. Choreografie s pom byla
připravena na hudbu V peřině a s nácvikem pomáhaly maţoretky seniorky s vedoucí skupiny
Alţbětou Rückerovou. Skupina kadetek měla 15 členů. Při soutěţích a kulturních akcích pomáhaly
s účesy a líčením bývalé maţoretky Michaela Czerwenková, Tereza Šíslová, Magda Kůrková.
Vystoupení


Kvalifikace MČR – Blatná 21. 3. 2015

Kvalifikace probíhala v sále TJ Sokol Blatná, naše skupina se přihlásila do kategorie B jako
začínající soubor. S náčiním baton získala skupina 3. místo s náčiním pom 1. místo, sólistky Nikola
Uhlíková s batonem obsadila 2. místo, Veronika Hrdličková 1. místo. Všechna umístění byla
s postupem do dalšího kola.


Finále Valtice – 15. – 17. 5. 2015

Finále třídy B s náčiním pom se uskutečnilo na postaveném pódiu na náměstí ve Valticích, naše
děvčata obsadila 7. místo.







Vystoupení ke Dni matek – ŠD ZŠ TGM – sál MěKS Vimperk
Den matek – pro město Vimperk
Noční koncert – Zámek Vimperk
Otevření areálu vodních sportu ve Vimperku
Školní slavnost ZŠ TGM Vimperk
Ples mažoretek a dechového orchestru

Vedoucí skupiny: Dagmar Rückerová
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Nejmenší Klapeto
Přípravka zahájila svou činnost v podzimních měsících 2014, postupně se počet holčiček od 4 let
ustálil na dvanácti. 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. Důleţitou součástí je uvědomování si částí svého těla a
s jejich vědomým ovládáním, pěstování obratnosti v souvislosti s pohybovou průpravou. I nejmenší
maţoretky si po čase dokázaly jednoduchým způsobem poradit s hůlkou. Docházka děvčat na
tréninky byla velmi nepravidelná, a tak systematičtější práce byla patrná jen u poloviny z nich.
Děvčata připravila jednu choreografii na písně z filmů Ať ţijí duchové a S tebou mě baví svět.
Vystoupení




Den matek – pro město Vimperk
Ples mažoretek a dechového orchestru
Školní slavnost

Vedoucí skupiny: Dagmar Rückerová

Juniorky
Skupina juniorek pro letošní soutěţní sezónu připravila tři choreografie – náčiní baton, pom-pom,
show, děvčata soutěţila téţ v sóloformacích.
Vystoupení











Zruč nad Sázavou – postup do semifinále a finále skupin i jednotlivců
Stochov – semifinále – sóloformace
Bělotín – skupina s náčiním baton
Valtice – finále skupin B s náčiním POM
Náchod – finále skupiny A – pom-pom, show
Mistrovství Evropy v Polsku – postup na MS
Mistrovství světa Praha – náčiní pom-pom – 8. místo, show program s názvem Madagaskar 6. místo
Ples mažoretek a dechového orchestru
Vystoupení pro firmu RENO
Školní slavnost

Vedoucí skupiny Mgr. Dana Kubíčková v době zpracování výroční zprávy jiţ nebyla
zaměstnancem ZŠ TGM Vimperk (ukončení pracovního poměru dne 22. 9. 2015). Důvodem
odchodu byla potřeba vyššího výdělku a řešení osobního problému, jenţ vyvrcholil ztrátou
finančních prostředků na činnost skupiny od sponzorů a rodičů.
Maţoretky Klapeto Vimperk – seniorky- vedoucí A. Rückerová
Tým děvčat se pravidelně scházel od září 2014 vţdy v pondělí a v pátek.
Před soutěţemi se tréninky zintenzivnily a děvčata trénovala 3x týdně a někdy i o víkendu.
Absolvovala několik seminářů a soustředění.
V říjnu vedoucí Mgr. Alţběta Rückerová a Mgr. Dagmar Rückerová navštívily summit
maţoretkovém sportu v Praze, kde bylo městu Vimperk uděleno ocenění za dlouholetou spolupráci
s maţoretkovým sportem. Cenu získala i hlavní vedoucí souboru Dagmar Rückerová za přínos
maţoretkovému sportu.
Na podzim soubor zpestřil několik vystoupení – Den seniorů, Rozsvícení vánočního stromu u ZŠ
TGM, Memoriál Jarky Landové atd.
V zimě začaly maţoretky pilovat své nově vymyšlené sestavy a také sóloformace.
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Klapeto vystoupilo i na několika plesech – ples hokejistů, ples hospodářské komory, ples dechovky
a maţoretek.
V březnu začala soutěţní sezóna. Kvalifikace se dívky zúčastnily v Blatné.
Umístění:
Sólo Karina Kysilová– baton – 2. místo
Sólo Alice Grulichová – pom – 1. místo
Duo Štěchová – Kubálková – baton – 3. místo
Duo Eliášová – Kysilová – baton - 2. místo
Duo Narovcová – Váchová – baton -2. místo
Pom sestava – seniorky – 1. místo
Show sestava – seniorky – 1. místo
Flag sestava – seniorky – 1. místo
Mezi jednotlivými soutěţními koly soubor podpořil svým vystoupením akce spojené s osvobozením
města Vimperka.
9. května 2015 soutěţily sóloformace ve Stochově, kde se konalo semifinále.
Výsledky:
Karina Kysilová – sólo baton seniorky – 2. místo
Alice Grulichová - sólo pom juniorky – 2. místo
Karina Kysilová,Pavla Eliášová – duo baton seniorky – 3. místo
Štěpánka Narovcová, Barbora Váchová – duo baton juniorky – 2. místo
Sára Štěchová, Eliška Kubálková – duo baton seniorky – 5. místo
Hned další víkend ( 16. – 17. 5. 2015) Valtice hostily finále MČR B. V sobotu na zastřešeném
pódiu valtického náměstí probíhala soutěţ s náčiním baton. Do tohoto kola se naše děvčata
kvalifikovala ve Stochově 9. května Vimperský tým v hlavním městě vína jako první reprezentovala
děvčata Barbora Váchová a Štěpánka Narovcová. Za svůj skvěle provedený výkon tyto maţoretky
obsadily 5. místo. V seniorské věkové kategorii jsme také měli své zástupce. Karina Kysilová – sólo
baton – se umístila na 14. místě, dvojice Kysilová – Eliášová skončila na nepopulárním 4. místě.
Neděle přinesla další báječné výsledky. Tentokrát porota hodnotila soutěţící s náčiním pom.
Dopoledne vystupovaly kadetky Klapeto Vimperk. Po velmi povedeném výkonu nakonec skončily
na 7. místě. O několik okamţiků později startovaly seniorky Klapeto. Porazily všechny
konkurentky a vyhrály svou věkovou kategorii. Oba týmy postoupily na finále A do Náchoda.
Nedělní odpoledne patřilo sóloformacím pom. Juniorka Alice Grulichová potěšila trenérku,
kamarádky z týmu a vůbec všechny, co jí drţely palce, protoţe i přes trému bravurně zacvičila
svou choreografii a vybojovala tak stříbrnou medaili. I ona postoupila do finále A do Náchoda.
Finále A se v Náchodě uskutečnilo hned následující víkend. První soutěţní den – v sobotu –
seniorky předvedly sestavu s náčiním flag, vybojovaly zlatou medaili a staly se mistryněmi ČR
s této disciplíně. V neděli tým zacvičil sestavu pom a show. V obou disciplínách porota ocenila
vimperské maţoretky bronzovými medailemi a se všemi sestavami tým postoupil na MS do Prahy.
Během prázdnin děvčata pilně trénovala a stihla i několik vystoupení – pouť na Stachách, pouť ve
Čkyních a např. Slavnosti medu na Včelné.
3. mistrovství světa uspořádalo Občanské sdruţení Maţoretky Hranice v Praze ve dnech 26. – 29. 8.
2015. Ve středu seniorky závodily se svou show. Umístily se na 4. místě. V sobotu dopoledne, za
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velké podpory rodičů, soubor představil svou sestavu s náčiním pom a odpoledne ukázal
choreografii s flagem. Skvěle povedenou pom sestavu porota ohodnotila bronzovou medailí a
sestavu s flagem dokonce zlatou medailí. Děvčata – Eliška Kubálková, Sára Štěchová, Alice
Grulichová, Natálie Uhříčková, Pavla Eliášová, Karina Kysilová, Štěpánka Narovcová, Kristýna
Sedláčková, Bára Váchova a Adéla Vienerová se tak staly druhými vicemistryněmi světa s náčiním
pom a mistryněmi světa s náčiním flag.
Tento úţasný výkon ocenilo vedení města na svém zastupitelstvu dne 14. 9. 2015. Děvčatům a
trenérce starostka Ing. Jaroslava Martanová a místostarosta Ing. Jiří Cais předali upomínkové
předměty s logem města a poděkovali za reprezentaci města. Ocenění se děvčatům dostalo i na ZŠ
TGM, kdy ředitelka školy Mgr. Dagmar Rückerová a zástupkyně školy Mgr. Dana Toušlová
poděkovaly při pohoštění za reprezentaci školy.

10. Činnost dramatického souboru
Dramatická výchova
Cílem je vychovávat svobodnější, samostatnější, aktivní a tvořivou osobnost. Rozvíjet v ţácích
schopnost jednat, estetické vnímání a proţívání světa, představivost, obrazotvornost, fantazii,
intuici, tvůrčí schopnost ţáků. Dát ţákům příleţitost k ventilování citů, a tím přispět k správnému
sociálnímu chování i postojům ţáků. Vést k samostatnému, osobitému myšlení a adekvátnímu
vyjadřování myšlenek. Zdokonalovat sociální dovednosti, rozvíjet kontakt, důvěru, citlivost,
spolupráci s ostatními, a tím zlepšovat sebevědomí a schopnost rozhodování. Navozovat pocit
úspěchu.
Ve školním roce 2014/2015 se Dramaťák rozdělil na dvě oddělení. Na 1. stupni pracoval pod
vedením Ivy Karasové a na 2. stupni pod vedením Miroslavy Brašnové. Svou práci společně
reprezentovali na tradičním Setkání s Dramaťákem 18. června 2015 v MěKS v rámci oslav 85.
výročí školy. Byla to přehlídka vystoupení dramaťáků z 1. a 2. stupně a prvňáčků ze školní
druţiny. Setkání se v tomto školním roce uskutečnilo v duchu dvojitého výročí - dramatické
odpoledne bylo věnováno 85. výročí naší školy a zároveň se konalo jiţ po desáté. Dramaťák pod
vedením Ivy Karasové reprezentuje školu TGM uţ patnáct let a můţeme říct, ţe v něm pokračuje
tradice divadelních souborů Boubíňáčka a Doroty.
Dramaťák 1. stupně zahrál pohádku O Hloupém Honzovi a víle Asterce, která vznikla na motivy
lidových českých pohádek v reţii Ivy Karasové, a k tomu dramaťáčci přidali Hrubínův Špalíček
veršů a pohádek. Děti z ŠD nám zazpívaly písničky, které zazněly na Vítání občánků Vimperka,
kam chodí také menší dramaťáci vyplnit kulturní programy. A pak nám druţinové děti zahrály
pohádku s názvem Čuně, kterou s nimi nacvičila Kateřina Vladyková. Dramaťák 2. stupně
nastudoval pod vedením Miroslavy Brašnové pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků a tou naše
Setkání zakončil.
Dramaťák 1. stupně ve školním roce 2014/15 vystupoval také na dvou akcích seniorů, na
Rozsvícení vánočního stromu, na vánoční oslavě pracovníků školy, ke Dni učitelů, na Dni matek,
také opět vítal nově narozené občánky Vimperka. Všechna vystoupení se dětem moc povedla.
Mgr. Iva Karasová
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11. Hodnocení časopisu KOŠ 2014-2015
KOŠ
Školní občasník Kolem školy vychází 2 x ročně, v prosinci a v červnu. Šéfredaktorkou občasníku je
Mgr. Alţběta 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 soutěţí na ZŠ TGM Vimperk, o úspěších ţáků ZŠ TGM, o exkurzích tříd, o
krouţcích školy, o vycházejících ţácích, o školní slavnosti, rozsvícení vánočního stromu. Prostor
v KOŠI dostávají i naši partneři – Snowriders Vimperk, Ski klub Vimperk. Nechybí ani informace o
školní druţině, o školních projektech, o důleţitých výročích atd.
Občasník vychází v nákladu 500 ks. 100 ks se tiskne barevně, zbytek černobíle. Dostávají ho
všichni ţáci školy, pedagogičtí pracovníci školy, správní zaměstnanci a také přátelé školy.
Vyhledat si ho můţete 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. Alţběta Rückerová

12. Sportovní aktivity
Plavecký výcvik
Plavání
Ve školním roce 2014/15 absolvovali na podzim ţáci 3. a 4. tříd 10 lekcí základního plaveckého
výcviku a ţáci 2. tříd na jaře přípravný plavecký kurz v rozsahu 5 lekcí. Výuka plavání probíhala
v plaveckém bazénu ve Volarech. Pod vedením zkušených plavčic se ţáci učili a zdokonalovali
základní plavecké styly.
Dagmar Daňková

Lyţařský kurz 7. tříd
Ve dnech 2. – 6. března 2015 se konal lyţařský kurz ţáků sedmých tříd, který je součástí školního
vzdělávacího programu. V letošním školním roce se zúčastnilo 33 ţáků. Ubytováni byli v nově
zrekonstruovaném penzionu Klostermann na Nových Hutích. Děti si mohly zvolit výuku běhu na
lyţích, sjezdového lyţování nebo snowboardingu. Sněhové podmínky byly ideální, ţáci zvládli
základní lyţařské dovednosti s úspěchem.
Jana Hudečková
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PLŠ- Půldenní lyţařská škola
Ve spolupráci se Ski Areálem Kubova Huť, Lyţařskou školou Kubova Huť, Půjčovnou lyţařského
a snowboardového vybavení paní Tiché a naší školou byl v úterý 10. 3. 2015 odstartován pilotní
projekt lyţařského výcviku ţáků 1. stupně ZŠ TGM - „PLŠ“ neboli Půldenní lyţařská škola. Cílem
projektu je nabídnout prvostupňovým dětem k hodinám tělesné výchovy, plaveckých kurzů a kurzů
bruslení další sportovní aktivitu.
Prvními frekventanty „PLŠ“ bylo na 20 ţáčků 1. ročníku. A vedli si výborně! Po počátečním
rozdělení do skupin podle výkonnosti se kaţdá skupinka věnovala základům sjezdového lyţování.
Nadšení, dobrá nálada, radost, veselí a chuť se něco nového učit vládly na svahu. Vše se sešlo ve
správný čas a na správném místě, a tak i ti, kteří měli lyţe poprvé na nohou, dokázali v posledním
dnu výcviku vyjíţdět „pomou“ sjezdovku a pak ji následně sjet. Šikulové !!!!!!
Rády bychom touto cestou poděkovaly za příjemně strávené tři sportovní dny, za milé a vstřícné
vedení kurzu Ski Areálu Kubova Huť, Lyţařské škole Kubova Huť a Půjčovně lyţařského a
snowboardového vybavení.

PLŠ- Půldenní lyţařská škola – druhá část
Ţáci 3. a 4. tříd měli moţnost vyuţít nabídky lyţařského výcvikuve dnech 17. – 19. března 2015.
Celkem kurz v tomto termínu absolvovalo 44 dětí.
Jarní sluníčko, skvěle připravená sjezdovka a 5 instruktorů z lyţařské školy = tři dny plné
sportovních záţitků, vylepšení techniky jízdy, ale i úplně první jízdy na lyţařském vleku a první
obloučky, spokojené tváře rodičů, kteří se za námi přijeli podívat. Vše vyšlo na jedničku. Ještě
jednou velké poděkování všem, kteří s realizací obou kurzů pomáhali. Jiţ nyní se těšíme na příští
zimní sezonu.
.
.
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13. Třídní schůzky
Během školního roku 2014/2015 proběhly 2x třídní schůzky a 2x dny otevřených dveří.
Třídní schůzky ţáků 1. tříd se konaly jiţ v září – proběhla informativní třídní schůzka, kde byli
rodiče seznámeni s chodem školy a byly jim předány základní informace o potřebách prvňáčků, o
školním reţimu, školní druţině, krouţcích… Účast na těchto schůzkách byla
95 %.
27. listopadu proběhly schůzky pro rodiče vycházejících ţáků, kde pan výchovný poradce předal
rodičům základní informace o přijímacím řízení, vyplňování a podávání přihlášek na střední školy a
o termínech, které se musí dodrţet. 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 záleţitostmi. Účast rodičů na této
schůzce byla na 1. stupni 74 %, na 2. stupni 62 %.
Na konci l. pololetí se konal den otevřených dveří, kdy rodiče hovořili o prospěchu a chování
s jednotlivými pedagogy školy. Zároveň proběhly v rámci tohoto dne volby do školské rady, kdy
rodiče zvolili své zástupce do ŠR, z řad rodičů byli zvoleni
23. 4. 2015 proběhla 2. třídní schůzka. Zde rodiče získali informace o školních akcích
ke konci školního roku, školních výletech, soutěţích, 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 1. stupni 63 %, na 2. stupni 54 % .
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 ţáka. Celkem bylo vybráno 36
840 Kč, takţe příspěvky do RR zaplatilo 79 % všech ţáků školy. Z vybraných peněz jsou
kaţdoročně financovány ţákům školy odměny za soutěţe, příspěvky na trička pro vycházející ţáky,
příspěvky na exkurze pro jednotlivé třídy, příspěvek na lyţařský kurz pro ţáky 7. třídy, ale nejvíce
peněz je vloţeno do cestovného na různé soutěţe ţáků, neboť úspěchy našich ţáků a postupy do
krajských a republikových kol (především sportovních soutěţí) a cesty po celé republice stojí
nemalé finanční prostředky, které jsou hrazeny z prostředků vybraných na příspěvcích do RR a z
výtěţku 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 vynaloţí jednotliví členové RR při
organizaci plesu maţoretek a dechového orchestru ZUŠ. Tento ples proběhl v letošním roce 18.
dubna 2015 a jak uţ je dobrou tradicí této akce, sál Kulturního domu Cihelna byl vyprodán a mnoho
návštěvníků plesu sedělo také v předsálí, takţe 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 maţoretek i dechového souboru ZUŠ.
Dana Toušlová
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15. Rada ţáků

Rada ţáků zahájila svou činnost v říjnu 2014, během září proběhly doplňující volby v 5. ročníku.
Členy RŢ byli zvolení zástupci jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku.
Předsedou se stal Ondřej Jošt (8. A), zástupcem Zdeněk Frček (8. B), zápisy z rady a nástěnku měli
na starost ţáci M. Dvořák, V. Hodoušková, A. Váchová.
Jednotlivé schůzky svolávali a řídili sami ţáci, termíny schůzek byly uveřejňovány na nástěnce.
Na první schůzce byl také stanoven plán činnosti rady ţáků:
 Charitativní akce (Mírový běh, sběr krmení pro psy, prodej magnetek na podporu péče o psy v
útulcích)
 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 RŢ ve stravovací komisi (nápady na receptury)
 Školní píseň
 Prodej školních svačin
 Bezpečnost ve škole (uţívání laserových světel – ukazovátek)
O Mikulášskou nadílku pro ţáky v budově školy v parku je tradičně velký zájem, ţáci 9. tříd byli
rozděleni do dvou skupin a navštívili 8 tříd. Ţáci 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, takţe letošní program byl velmi bohatý. Do tříd byly
pravidelně dodávány jídelníčky. Velký důraz byl v letošním roce kladen na udrţování pořádku ve
třídách a v šatnách. Rada ţáků několikrát kontrolovala za doprovodu zástupkyně ředitelky školy
nebo jiného pedagoga pořádek, pořádek byl vyhodnocen a zveřejněn na nástěnce RŢ. Ţáci byli
informováni o změně prodeje sortimentu svačin a změně sortimentu v automatu na nápoje.
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16. Školní mléko a Ovoce do škol
I v letošním školním roce se zapojila naše škola I. stupeň / 1. – 4. roč. / k pravidelnému odebírání
mléčných výrobků od firmy Laktea. Během roku jsme střídali ochucené a neochucené mléko, dva
druhy jogurtů, dva druhy smetanových krémů a ovocné jogurtové mléko. Cena výrobků byla
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 téţ firma Laktea a dodává
produkty do naší školy asi dvakrát do měsíce.
Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výţivě dětí a tím zároveň bojovat proti
dětské obezitě.
My jsme v letošním roce vyuţili nabídky na doprovodné opatření a objednali jsme pro ţáky 1. – 4.
tříd ochutnávkové koše. Kaţdý ročník dostal zdarma 1x Ovocný koš a 1x Koš mix ovoce a
zeleniny.
Náš prvostupňový projekt jsme nazvali „V zdravém těle, zdravý duch“. Má tři části:
1. část – 3. června 2015 Veselá ovocná středa – ţáci přišli do školy v oblečení s motivem ovoce a
soutěţili o nejlepší a nejvtipnější kostým.
2. část - 3. června 2015 Ochutnávka košů spojená s besedou o zdravé výţivě a nutnosti konzumace
ovoce a zeleniny. Ţáci vytvářeli postavy zvířat a lidí z ovoce, kreslili obrázky s tímto motivem a
soutěţili.
3. část – V návaznosti proběhne na podzim „Běh pro zdraví“.
Projekt se nám i ţákům velice líbil. Veškeré informace o projektu Ovoce do škol jsou na
webových stránkách.

Mgr. Jitka Ondřejová
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17. Den učitelů
Dne 25. 3. 2015 proběhla v sále MěKS oslava Dne učitelů, při níţ byli oceněni pedagogové všech
stupňů škol na Vimpersku. Akci pořádal Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Vimperk, o kulturní vystoupení se postarali ţáci a pedagogové ZUŠ Vimperk. Akci svou
účastí podpořili ředitelé mateřských, základních i středních škol i zástupci zřizovatelů. Hlavním
bodem programu bylo ocenění 16 pedagogů škol, jejichţ zřizovatelem jsou obce Vimperska, město
Vimperk nebo Jihočeský kraj, jeţ jednotlivé školy na toto ocenění nominovaly.
Ocenění pedagogové ZŠ TGM Vimperk:
Mgr. Dana Toušlová
Mít výborného zástupce je pro ředitele školy skutečná výhra. Skvělý zástupce ředitele souzní
s názory ředitele, je pracovitý, kreativní, pečlivý v administrativní práci, rychlý v rozhodování,
dokáţe být nekompromisní, ale také velkorysý, je to zkrátka, řečeno slovníkem průmyslové sféry,
vedoucí výroby ve škole.
Při své práci zástupce ředitelky si dokáţe najít čas i na ţáky ve třídách, kde učí. Připravuje s nimi
soutěţní recitační vystoupení, věnuje se jim při konzultacích a přípravě na přijímací zkoušky, je
hybnou silou při školních projektech. Několik let je členkou poroty okresního kola Olympiády
v českém jazyce. Díky svým osobním vlastnostem si vybudovala respekt kolegů, ţáků i rodičovské
veřejnosti.
Mgr. Jaroslava Pánová
Paní učitelka patří k těm pedagogům, na něţ se nezapomíná, a proto dodnes mnozí bývalí ţáci
vzpomínají na její hodiny cizího jazyka s respektem. Dokázala ţáky motivovat a přesvědčovat o
důleţitosti znalosti cizích jazyků a naplňovat tak heslo – kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.
Dokladem jejího pedagogického umu je skutečnost, ţe mnozí pokračovali ve studiu cizích jazyků
na střední a poté na vysoké škole, a tak se cizí jazyk stal jejich ţivotní profesí. Paní učitelka Pánová
ţije ve velkém sepětí se svou školou, podporuje všechny společenské, kulturní i sportovní akce
školy a svou pedagogickou činností se velkou měrou podílí na budování dobré pověsti ZŠ TGM
Vimperk.
Mgr. Olga Lavičková
Paní učitelka byla organizátorkou biologické olympiády, vedla krouţky ekologického charakteru,
jeţ měly ve své náplni konkrétní činnosti, jakým bylo např. čistění studánek v okolí Vimperka,
umisťování ptačích budek ve spolupráci s vimperskými ornitology. Samozřejmostí bylo pořádání
exkurzí, besed a výukových programů ve spolupráci s NP a CHKO Šumava, zajímavou aktivitou
byl projekt Výuka Šumavou týkající se porovnání historických a současných fotografií šumavských
a vimperských míst. Paní učitelka Lavičková se velkou měrou zapojila i do činnosti sportovních
tříd, účastnila se soustředění a pomáhala při organizaci závodů a dalších aktivit v souvislosti
s běţeckým lyţováním.
Příjemné odpoledne proběhlo v přátelském duchu za slovního doprovodu PhDr. Miloše Beneše,
vedoucího OŠKaCR, ocenění předávali Ingr. Jaroslava Martanová, starostka města Vimperk, Ing.
Jiří Cais, místostarosta, oceněným blahopřáli také jihočeští zastupitelé a členové školského výboru
JK RNDr. Jana Krejsová a Mgr. Pavel Dvořák.

Den učitelů v ZŠ TGM
Naše základní škola si připomněla Den učitelů 25. 3. 2015 společně se všemi zaměstnanci
současnými i bývalými za přítomnosti starostky Ing. J. Martanové a místostarosty Ing. J. Caise
v restauraci Na Terase. Do programu byla zařazena premiéra virtuální prohlídky školy a vystoupení
ţáků. Představil se Dramaťák Ivy Karasové s dramatizací Hrubínova Špalíčku a vystoupení dětí
školní druţiny s pásmem písní a básniček pod vedením L. Malíkové a B. Desatové.
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18. Advent
5. prosinec v Masaryčce
5. prosinec – den, kdy sv. Mikuláš se svou druţinou andělů obchází děti a obdarovává je sladkostmi
a ovocem. Den, kdy se k této nebeské druţině připojí i protipól nebe – zástupci pekelné mocnosti,
kteří budí respekt i hrůzu a kterým nehodné děti slibují svoje napravení.
I v Masaryčce tato tradice zakotvila. Ţáci 9. tříd se vypravili v maskách nebeských i čertovských
mocností mezi děti na 1. stupeň ZŠ. Nutno dodat, ţe se na to velmi důkladně připravili a vybavili.
Mikuláši obou skupin důstojně hovořili, andělé byli líbezní, utěšovali ty, kteří se báli, no a čerti?
Byli strašidelní a bylo jich hodně. Deváťáci si zkrátka tento den nenechali ujít, vţdyť se na to osm
let těšili. Ţáci v 1. – 4. třídách jim předvedli svůj připravený malý program, ti statečnější se nechali
od čertů ušpinit a největší hříšníci slibovali polepšení. Na závěr byl kaţdý ţák obdarován perníkem.
Dětí z 1. stupně, které tento den zůstaly doma, nebylo mnoho. Děti si tento den, i kdyţ s trochou
strachu, chtěly uţít.
Dopoledne v Masaryčce pokračovalo generální zkouškou na 2. adventní neděli, kdy ZŠ TGM
rozsvěcuje svůj vánoční strom. Diváci se mají skutečně na co těšit. V programu se představí ty třídy
a zájmové skupiny, které chtějí k předvánoční sváteční atmosféře přispět. Vznikla tak milá mozaika
nápaditých scének, tanečků a hudebních vstupů, které potěší.
Přestoţe se jedná o akci ryze předvánoční, zvolili jsme netradiční závěr. Představíme vimperské
veřejnosti naši školní rockovou hymnu, která byla vytvořena na počest 85. výročí zaloţení Základní
školy T. G. Masaryka ve Vimperku. Její nahrávka se zpěvem našich dětí vznikla 22. října 2014
v MěKS za reţijního dohledu pana Tomáše Marka, autorkou je paní Michaela Dlouhá. Nahrávku
doprovodí ţivým zpěvem všichni účinkující adventního podvečera a závěrečný ohňostroj.
Školní slavnosti se neobejdou bez podpory rodičů, takţe i tentokrát připravila Rada rodičů ZŠ TGM
pro diváky občerstvení v podobě teplých nápojů a domácího pečiva, ozvučení zajistilo studio
Epigon. Součástí slavnosti byla také charitativní akce na podporu vimperského útulku pro psy.

19. Rozsvícení vánočního stromu školy
Úvod adventního podvečeru patřil ţákům 1. B a 9. B, kteří pod vedením vyučujících M. Mondlové
a V. Lehečkové předvedli divákům svou roztomilou pohybovou kreaci Vánoční kapříci. Pokračoval
dramatický soubor Dramaťák Ivy Karasové s pohádkovým námětem Čert ví proč, v němţ si
nejmenší dramaťáčci připomněli včerejší čertovský den slovem i hrou na tělo. H. Jíňová vybrala při
hudební výchově nejlepší zpěváky ze 7. B a 9. A a nacvičila píseň v angličtině So this is Christmas
s doprovodem na CD. Na ţádném rozsvěcování nechybí vystoupení školní druţiny, pro tentokrát si
pod vedením L. Malíkové a B. Desatové připravily děti školní druţiny několik koled
doprovázených společnou recitací. Letošní advent je opět bez sněhu, a tak si ho diváci pouze
představili za přispění tance sněhuláků ve stylizovaných kostýmech od ţáků 2. B, a jenţ vznikl pod
taktovkou J. Frčkové a J. Ondřejové. Paní zástupkyně Dana Toušlová zadala při hodině českého
jazyka ţákům 6. A dramatizaci literárního textu z čítanky. Vznikl tak postupem času divadelní
vstup do našeho programu s názvem Pravda se nedá koupit. Vánoce jsou na všech televizních
programech věnovány pohádkám. Děti z 8. B a paní učitelka A. Rückerová s tím počítaly a
připravily si pro diváky hádanky s replikami známých pohádkových filmů. Při škole pracuje
několik zájmových krouţků, jedním z nich je soubor maţoretek A. Rückerové. Děvčata vystoupila
se snivou taneční kreací vloček, při níţ zúročila svou pohybovou průpravu z tréninků. 5. A patří ke
třídám, kde děti rády zpívají, a tak nemohla tato třída při rozsvěcování chybět. Zazpívala píseň J.
57

Suchého Purpura, na improvizovaném jevišti je vystřídala 6. A se známou skladbou Vánoce
přicházejí. A pak uţ nastal slavnostní okamţik rozsvícení, které spolu se ţáky školy odstartovala
starostka města Vimperk paní Ing. Jaroslava Martanová. Na závěr čekalo všechny diváky
překvapení. Poprvé byla veřejnosti předvedena nová školní rocková píseň, chcete-li hymna. Byla
nahrána 22. 10. 2014 ţáky školy a při této příleţitosti i naţivo zpívaná. Její rytmus rozproudil a
rozpohyboval nejen ţáky školy, ale i všechny přítomné. Nádhernou atmosféru doplnil i ohňostroj
v závěru skladby sestavený na hudbu panem Mošnou. Potlesk a pochvalná slova diváků byla tím
největším oceněním všem, kteří mají na letošním rozsvěcování vánočního stromu naší školy podíl.
Účinkujícím ţákům, garantovi letošního rozsvěcování paní učitelce Margit Řeřichové,
moderátorům akce N. Pflanzerové a B. Kučerové, pedagogům, kteří s ţáky nacvičovali, i správním
zaměstnancům zajišťujícím technické zázemí. Ani tentokrát se akce neobešla bez podpory Rady
rodičů ZŠ TGM. Rodiče se podíleli na organizaci celé akce a zajišťovali občerstvení. Ozvučení
mělo na starost Tv studio Epigon.
Zkrátka 2. advent se pro naše děti i vimperskou veřejnost vydařil.

20. Školní slavnost
25. června 2015 – hřiště ZŠ TGM Vimperk

Letošní školní slavnost (25. ročník) se konala v prostorách školního hřiště, pódium zapůjčily a
postavily Městské lesy, o výzdobu a úpravu hlediště se postarali zaměstnanci a ţáci školy. Garanty
byli třídní učitelé 9. tříd Vladislava Lehečková a Josef Bejček. Akce byla zahájena průvodem
vycházejících ţáků a maţoretek z náměstí U Jelena do prostoru školního hřiště. Jako kaţdým rokem
byla výrazným partnerem a pomocníkem při organizaci Rada rodičů ZŠ TGM Vimperk. O ozvučení
se postaralo studio Epigon.
Celé školní slavnosti se zúčastnili téţ představitelé města, starostka Ing. Jaroslava Martanová,
místostarosta Ing. Jiří Cais a členové Městské rady Vimperk Ing. Karel Hudeček a Stanislav Hlava,
z odboru školství PhDr. Miloš Beneš a Mgr. Zdeněk Kuncl. V průběhu programu byli dekorování
titulem Premiant ZŠ TGM Vimperk ţáci, kteří měli na konci školního roku vyznamenání, ocenění
obdrţeli z rukou představitelů města a vedení školy. Součástí slavnosti bylo téţ ocenění ţáků, 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 a slavnostním vyhlášení premiantů 9. ročníku vystoupili
ţáci ze školní druţiny s programem Těšíme se na prázdniny, vystřídali je ţáci 1. A s tancem
decibely lásky , jeţ připravila Dana Kubíčková, a ţáci 1. B s tanečkem Trpaslíci pod taktovkou
Martiny Mondlové. Budoucí ţáci školy, tedy přípravná skupina maţoretek pod vedením D.
Rückerové, na hudbu z filmu S tebou mě baví svět.
Příleţitostí ukázat se veřejnosti měli ţáci školní druţiny pod vedením paní vychovatelky A.
Vodičkové v tanečním vystoupení Gangnam style. Velkým zpestřením bylo sportovní vystoupení 4.
AB v choreografii Petry Hrůšové, jíţ asistovala pí uč. O. Samcová. Ţáci potvrdili sportovní
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zaměření školy a v programu Cvičíme, jezdíme a skáčeme předvedli na sportovním náčiní své
dovednosti získané v tělesné výchově i v zájmových krouţcích školy či DDM. Taneční vystoupení
pod dozorem A. Rückerové si připravili také ţáci 6. A, vystřídalo je v duchu národních písní tanec
s dekoracemi třídy 5. B s názvem Tady jsme doma. Alţběta Rückerová nacvičila další dvě
vystoupení – se 6. B tanec s názvem Holky a kluci a taneční kreaci s nejstaršími maţoretkami.
LMFAO Party rok si jako název k tanečnímu vystoupení vybrali ţáci 7. A pod vedením pí uč.
Brašnové, na pódiu je vystřídala nápaditá choreografie v černobílém oblečení pí uč. Jiňové se
třídou 7. B. Světovými muzikály nás provedli ţáci 8. A, diváky zvláště zaujalo napodobení
Hříšného tance. Mixovaná hudba oblíbených skladeb byla základem pro tancování ţáků 8. B za
dozoru A. Rückerové.
Tradiční akcí v předprázdninových dnech je sportovní zápolení ţáků 9. tříd, přičemţ vyhlášení
výsledků a ocenění od rady rodičů bylo právě na školní slavnosti.
Závěr školní slavnosti jiţ tradičně patřil absolventům. Vystoupení ţáků 9. A v choreografii D.
Rückerové mělo název léto, do vystoupení se v závěrečné polce zapojil v kostýmu vodníka i třídní
učitel Josef Bejček. Následovalo rozloučení s povinnou školní docházkou, poděkování učitelům a
předání květin. 9. B se loučila choreografií Závěrečná, jeţ s ţáky nacvičila D. Rückerová. I v tomto
případě se do tance v závěru připojila třídní učitelka Vladislava Lehečková a se všemi chlapci si
zatančila. Také od 9. B zazněla slova poděkování a rodičům a zaměstnancům školy.
Posledním vystoupením slavnosti byla taneční kreace 9. ročníku a 1. ročníku, coţ byl závěr
slavnosti, pro ţáky 9. tříd závěr povinné školní docházky a závěr projektu 1/9. Vystoupení s názvem
V naší ruině straší s dětmi nacvičila paní učitelka M. Mondlová, D. Kubíčková a V. Lehečková.
Slavnost tedy symbolicky ukončili ti, kteří u nás strávili 9 let povinné školní docházky, a ti, co
právě nastoupili.
Celá školní slavnost se nesla v duchu oslav 85. výročí zaloţení ZŠ TGM, program byl natáčen
studiem Epigon a vysílán v samostatném bloku v kabelové televizi v měsíci srpnu
Závěrečná slova a přání krásně proţitých prázdnin pronesla ředitelka školy Dagmar Rückerová.
Školní píseň byla skutečnou tečkou letošní předprázdninové školní slavnosti.
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18. Charitativní akce
PESOS o.p.s.
ZŠ TGM se v letošním roce zapojila do veřejné sbírky na podporu psích útulků a lékařské
pomoci pro opuštěné psy. Sbírka probíhala formou prodeje předmětů s logem PESOS o.p.s.,
prodeje se ujali členové rady ţáků. Na účet obecně prospěšné společnosti byla odeslána částka
1 250,- Kč za prodej magnetek, kolíčků, píšťalek, záloţek a placek.

Odbor ţivotního prostředí MěÚ Vimperk
U příleţitosti rozsvícení vánočního stromu dne 7. 12. 2015 uspořádala Základní škola T. G.
Masaryka Vimperk charitativní akci na podporu psího útulku ve Vimperku. Ţáci školy přinášeli
v daném časovém období, granule, pamlsky, konzervy a deky a věnovali i finanční hotovost.
Vzhledem k tomu, ţe pomoc byla veliká, část darované potravy byla věnována i ostatním útulkům
mimo město Vimperk.

Mírový běh – Česká republika 2015
„Mír neznamená nepřítomnost války.
Mír znamená přítomnost harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty.“ (Sri CHINMOY)
Dne 26. května 2015 se ve Vimperku zastavil Mírový běh. Skupina 12 nadšenců v modrém s hořící
pochodní a v doprovodu místostarosty města Vimperk Ing. Jiřího Caise proběhla špalírem
nejstarších ročníků ZŠ TGM. Na ploše hřiště je přivítala ředitelka školy, po zdravici místostarosty a
krátkém vystoupení zpěváků a maţoretek zapojili účastníci Mírového běhu přítomné ţáky ZŠ TGM
a ZŠ Smetanova do svého programu. V týmu běţců se účastnili zástupci světových, jeţ představili
v rodném jazyce. Úkolem dětí bylo danou zemi poznat.
Slavnostním bodem programu bylo ocenění dvou legend vimperského sportování:
Mgr. Karel Hudeček, dlouholetý učitel ZŠ TGM, drţitel školní ceny Olympijského výboru ČR,
průkopník běţeckého závodního lyţování na Šumavě, organizátor běţeckých závodů, olympiád
v lehké atletice, zakladatel sportovních tříd ZŠ TGM, organizátor sportovního dění ve Vimperku a
trenérské činnosti SKI klubu Šumava Vimperk,
Ing. Vojtěch Kohout, aktivní účastník běţeckých a cyklistických závodů v nejvyšší věkové
kategorii, účastník místních akcí otuţilců, sportovní nadšenec, muzikant – harmonikář, jenţ
obohatil nejednu kulturní akci ve Vimperku i okolí.
Moderátoři – sportovci krásným způsobem zaktivizovali ţáky obou škol a v duchu svého motta
šířili harmonii, lásku a pohodu. Ocenili vřelé přijetí na škole, přátelskou atmosféru, ale také výkon
vystupujících a školní píseň znějící v úvodu akce. V odpoledních hodinách byli běţci očekáváni na
stadionu Tatran Prachatice při Olympiádě mládeţe 2015 ţáků 1. stupně základní školy.
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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. Alţběta Rückerová
Mgr. Jiří Toušl
Mgr. Josef Bejček
Mgr. Martina Mondlová
Mgr. Jitka Ondřejová
Lenka Malíková
Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Helena Jíňová
Mgr. Margit Řeřichová
Mgr. Jana Frčková
Bc. Petra Hrůšová
Drahomíra Staňková
Zbyněk Pavlásek

Zápis a grafická úprava : Mgr. Dana Toušlová

………………………………………….
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. vloţka 485
Ţivnostenský list na předmět podnikání – hostinská činnost (pí Hodoušková)
- prodej (pí Procházková)

Zpráva o hospodaření školy
za r. 2014
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Dotace za rok 2014 :
státní
stát UZO 33353
14 937 000,00
stát UZO 33457
217 260,00
stát UZO 33 047
10 300,00
stát UZO 33 050
129 943,00
stát UZO 33 051
28 580,00
stát UZO 33 052
102 055,00
-----------------------------------------------------------------------Celkem stát dotace
15 425 138,00 Kč
Maţoretky UZO 801
(Jihočeský kraj)

20 000,00

Úřad práce – uklízeči orj 85

111 670,00

COOL pedagog – 33019

20 393,00

Město USC
3 214 000,00
(z toho
příspěvek Město sport. třídy
10 000,00)
(nowboard a lyţování)

Příspěvek na dopravu na soutěţ
4 000,00
-----------------------------------------------------------------------

Celkem dotace Město – USC

3 218 000,- Kč

Celkem dotace (transfery)...............18 795 201,00 Kč
USC – územně správní celek
UZO – účelový znak
Orj – organ. jednotka

Celkem příspěvek od zřizovatele (Město Vimperk) : 3 218 000,- Kč
ZŠ TGM l.máje 268 Vimperk obdrţela
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z rozpočtu zřizovatele částku: 3 204 000,- Kč – provoz neinvest. příspěvek
10 000,- Kč – příspěvek na sportovce
4 000,- Kč – příspěvek na dopravu na soutěţ
Na rok 2014 jsme poţadovali dotaci od zřizovatele ve výši 3 448 000,- Kč, částka byla sníţena
na 3 214 000 Kč + 4000,-, tato dotace se sníţí ještě o odpisy budov ve výši 101 020 Kč, které se ročně vrací
zřizovateli v částce 101 020,- Kč (měsíc listopad 2014).
.

Vyúčtování dotace – pro sportovce 10 000,- Kč
Vosky sportovcům na lyţe a sportovcům na snowboard
19.12.2014 DL 1900 ....10 053,00
-----------------------------------------------------------------------------------Celkem .....................................................................
10 053,- Kč

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
10 686 000
........celkem
64 000,.............................. 3 655 000,........celkem
FKSP
Kč. 106 860,......celkem
107 000,- ....+140
ONIV
425 140,- Kč
………………..- 140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem dotace od státu ............14 937 000,- Kč

Státní prostředky - Rozpočet a úprava rozpočtu
Rozpočet přímých výdajů na rok 2014

………… 27. 3. 2014

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

39,7
14 354 000
10 318 000
--3 508 000
103 000
425 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2014 ........... k 10.4. 2014
Limit zaměstnanců

39,7
64

NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady OON
odvody
FKSP
ONIV

14 461 000
10 358 000
40 000
3 535 000
103 000
425 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2014 ........... k 16.10. 2014
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady OON
odvody
FKSP
ONIV

39,7
14 478 000
10 346 000
64 000
3 540 000
103 000
425 000

Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2014 ........... k 13. 11. 2014
Limit zaměstnanců
NIV celkem
platy
ostatní osobní náklady OON
odvody
FKSP
ONIV

39,7
14 937 000
10 686 000
64 000
3 655 000
107 000
425 000

Poslední verze rozpočtu přímých výdajů na rok 2014
Upravený rozpočet přímých výdajů na rok 2014 ……k 28. 11. 2014
Limit zaměstnanců
39,3
NIV celkem
14 937 000
platy
10 686 000
ostatní osobní náklady
64 000
odvody
3 655 000
FKSP
107 000
ONIV
425 000
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Dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a
studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2014 UZO 33457….. 217 260,00
Dotace 217 260,- Kč – na platy...............160 933,- Kč
na odvody .......... 54 717,na FKSP ............. 1 610,- Kč
Skutečně vyčerpáno na asistenta – celá částka. (Pavlíková, Vodičková)
Pořadatelství mistrovství R v maţoretkovém sportu UZO 00801………… 20 000,00 Kč
(vyúčtováno a doloţeno doklady Jihočeskému kraji za rok 2014)

Rozvojový program na podporu škol. psychologů a školních spec. Pedagogů ve školách a
metodiků UZO 330 50
Dotace 129 943,- Kč – na platy...............96 254,- Kč
na odvody .......... 32 729,na FKSP ............. 963,- Kč
0,50 limit počtu zaměstnanců na 7 měsíců u UZO 330 50

Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání v roce 2014 UZO 330 47 ………. 10 300,-

Pomůcky: Dl 1740 26.11. ………………3196,00
Dl 1766 30.11. ……………….7 104,00

Zvýšení platů pedagog. pracovníků regionál. školství v roce 2014
UZO 33 051…. 28 580,Dotace 28 580,-,- Kč – na platy..............21 170,- Kč
na odvody .......... 7 298,na FKSP ............. 212,,- Kč
Cástka byla vyčerpána mezi pedag. pracovníky.

Zvýšení platů pracovníků regionál. školství v roce 2014
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UZO 33 052…. 102 055,Dotace 102 055,-,- Kč – na platy..............75 596,- Kč
na odvody .......... 25 703,na FKSP .............
756,- Kč
Cástka byla rozdělena mezi všechny pedag. zaměstnance.

Ostatní neinvestiční výdaje vynaloţené v roce 2014 - ONIV
Schválený rozpočet ONIV
Poslední upravený rozpočet ONIV
zvýšení rozpočtu ONIV o ............................................

425 000,425 000,-

Skutečně čerpáno : (od l.l. 2014 – 31. 12. 2014)
Určení
Částka v Kč
_________________________________________________________________________
Učebnice
96 101,Učební pomůcky
98 811,67
Cestovné
26 889,Sluţby, školení a vzdělávání
6 120,-¨“-„ve ŠJ
600,Ochranné pom. ZŠ
3 466,Ochranné pom. ve ŠJ
6 367,93
Náhrada nemoci
25 525,nepedagog.
22 293,ŠD
786,-,ŠJ
2 446,4,2 promile z HM UZO 33353
46 368,00
reţie za obědy pedagog. a nepedag.
63 950,00
reţie za obědy – ŠJ
9 510,plavecký výcvik
30 992,programy – pomůcka …………………………………..
10 440,----------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
425 140,60 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------67

(rozpočet 425 000,- Kč a čerpáno 425 140,60 Kč, rozdíl částek 140,60 se ušetřil - zbyl z přídělu do
FKSP). 0,60 Kč čerpáno z rozpočtu školy.

Byla vyčerpána dotace ze státu (UZO 33353) .......14 937 000,- Kč
Vráceno na Krajský úřad Č. Budějovice z dotace : --0-Odvody rozpočet 3 655000,- čerpáno ……… 3 655 000,FKSP

rozpočet

107 000,- čerpáno ……….

106 860,- (+ 140,-)

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

(rozdíl celkem 140 Kč z FKSP= je zůstatek , který se pouţije do OONN na učebnice)

Plavání faktury: FA 296 dl 1775 27.11. ............ 14 924,FA 314 dl 1896 12.12. ……….16 068,------------------------------------------------------Náklady na plavec. výcvik.... 30 992,- Kč

Ochranné pomůcky – školní jídelna :
DL 1523 18.10. 2014 …………….. 6112,48
DL 1749 21.11. 2014…………….. 255,45
Celkem ...........................................6 367,93

Ochranné pomůcky správní zaměstnanci………
…DL 1578 V46 Hodoušková K. … ....500,- (obuv a plášt)
V10 30.11. Hercik ………………1 000,- (montérky, obuv)
V47 30.11. obuv a plášt Narovcová 499,V 58 30.11. obuv a plášt Trojanová .500,V 61 30.11. Hupka …………….
967,- (obuv a montérky)
Celkem ................................... 3 466,00
Placeno z pokladny školy a fakturou.
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Věcná reţie

ZŠ

ŠJ

(oběd x 10,-)

leden
6860
990
únor
5260
720
březen
7130
1050
duben
6280
940
květen
6570
990
červen
6630
1000
červenec
---Srpen
870
190
září
6970
1080
říjen
6340
940
listopad
6050
860
prosinec
4990
750
----------------------------------------------------------------Celkem
63 950,- ………………9 510,- ………………73 460,/6 395 obědů + 951= 7346 obědů ze státu/

Nemoc za rok 2014: stát ………….ZS 22 293
SD
786
SJ
2 446……………25 525 (počítáno do ONIV)
Školní jídelna - VHC….
Město – úřad práce

1 012 /Rajniakova/

……. 1 078 /Wávra, Volman/

Celkem nemoc /účet 521/ ……………………………........ 27 615,-

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postiţením § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti
Průměrný přepočtený počet roční zaměstnanců : 41,88 osob
Škola zaměstnává průměrně 4 osoby se zdravotním postiţením:
( pí Novotná I.-VI. A IX.-XII., p. Procházka I.- XII., p. Hercik I.-XII., Hupka I- 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, 88 osob je 1,68 – jsou 2 osoby
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Za rok 2014 neodvádíme na Finanční úřad ţádnou částku. Máme splněno více osob.

Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2014
Státní prostředky UZO 33353
Určení

Schválený
Poslední upravený
Skutečnost k 31. 12. 2013
rozpočet
rozpočet
_________________________________________________________________________________________
Platy zaměstnanců celkem
10 318 000
10 686 000
10 686 000
v tom pedagogové
8 904 161
asistent Novotná
98 646
asistent Caisová
37 111
školní druţina

816 932

škol. jídelna

829 150

Ostatní platby za prov. práce
z toho : ZŠ
ŠD
ŠJ

Zákonné odvody celkem
z toho: ZŠ

--

3 508 000

64 000

3 655 000

asistent Caisová
ŠD
ŠJ

Odvody do sociálního fondu

103 000

107 000

64 000
61 022
2 978
0

3 655 000,2 266 701
816 014
9 278
3 339
204 233
73 524
207 288
74 623

106 860

+ 140,-

Přímé ONIV
425 000
425 000
425 140
- 140,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 354 000
14 937 000
14 937 000
0

Čerpání mezd v roce 2014
Mzdy stát ...................................................... 10 686 000
Z toho pedagogové, SD a správní zam........... 9 856 850
školní jídelna zaměst………................. 829 150
Mzdy UZO 33457 ....................................160 933,UZO 33050
……………. 96 254
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UZO 33051 …………………… 21 170
UZO 33052
………………. 75 596
dohody stát ...................

…………… 64 000

Město – Stanková - ………………….. 223 733
Uklízečka park – Matějková … 21 900 /část mzdy z příspěvku na SD/
Úřad práce - od 1. 1. 2014 do dubna 2014 zaměstnáváme uklízeče orj 85, mzda se vrací od úřadu
práce – jako dotace…………82 506,00 a 103,- ze školní druţiny
VHC …..školní jídelna ………………….. 124 625,Dohody VHC …………………. 76 020,Krouţky ………………………………

39 360,-

Město dohody ………………………… . 33 665
COOL pedagog UZO 33019 …………….. 15 219,Celkem mzdy a dohody r. 2014 ………………………… 11 721 084

Prostředky Města – rozpočtováno

302 000,- Kč

Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst. Staňková ............223 733
odvody 34 % ................................... 76 069
FKSP 1 % ....................................... 2 237
4,2 promile ......................................
940
-------------------------------------------------------Celkem ....................................................302 979,- (přečerpáno 979,- Kč - vzniklo navýšením od
listopadu – přidáno ve školství)

Úřad práce - od 1. 1. 2014 do dubna 2014 zaměstnáváme uklízeče orj 85, mzda se vrací
od úřadu práce – jako dotace…………82 506,00 a 103,- ze školní druţiny

Celkem ..........................................................110 592.
Mzdy leden- duben 2014 ................................82 506,00 + 103
odvody ......................................................... 28 086,00
FKSP /není příděl/............................................ -(počítač. program mzdy tvořil 1% z HM)
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účet 521
Celková částka mezd vyplacených v roce 2014 ........................................11 721 084,Celj/stát + město + škola + uzo + EU/
náhrady – nemoc .....................................................................................
27615,00
------------------------------------------------------------------------účet 521
Celkem ....... 11 748 699,/mzdy a dohody 11 721 084,- a nemocnost 27 615,- = 11 748 699,-)

Návrh rozpočtu na provoz školy od USC na rok 2014
Poloţka - název
Spotřeba materiálu:
- technický
- kancelářský
- čistící
- časopisy, noviny
- DDHM
- ostatní (neurčený)
- pohonné hmoty
Spotřeba energií
- elektrická energie
- teplo
- voda
Opravy a udrţování.
revize
Sluţby
- cestovné
- poštovné

Původní rozpočet ţádost
398 000
55 000
50 000
50 000
10 000
200 000
30 000
3 000
1 870 000
600 000
1 100 000
170 000

Upravený rozpočet
k 31. 1. 2014
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

250 000

210 000

505 000
2 000
10 000

375 000
2 000
15 000
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- reprefond
- sluţby ost.

5 000
488 000

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

302 000
224 000
78 000
294 000
193 000
101 000
40 000
3 659 000

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

211 000
80 000
20 000
30 000
26 000
15 000
40 000
3 448 000
---

5 000
302 000
Včetně sportovci 10 000
302 000
224 000
78 000
265 000
164 000
101 000
40 000
3 429 000
211 000
80 000
20 000
30 000
26 000
15 000
40 000
--3 214 000 + 4 000
doprava na soutěţ dětí

Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu r. 2014
Rozpočet

Čerpání r. 2014

600 000
170 000

437 084,67
129 696,34

+ 162 915,33
40 303,66

Spotřeba tepla
1 100 000
Mzdové náklady
302 000
Odpisy budov
101 000
Celkem
2 273 000

857 555,17
302 980
101 020
1 828 336,18

+ 242 444,83
980
20
444 663,82

Závazný
ukazatel
Elek. energie
Vodné a stočné

Rozdíl

Šetříme na závazných ukazatelích (teplo, energie a vodné...), které se projevili v době školních
prázdnin v létě a v měsící prosinci 2014. Zima byla poměrně teplá.
Výsledek hospodaření za rok 2014
V roce 2014 nám vznikl hospodářský výsledek – zisk po zdanění ve výši 12 225,09 Kč.
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Hlavní činnost ………….. ztráta - 30 774,83 Kč
Doplňková činnost ……. zisk
42 999,92 Kč
Prosíme o přidělení kladného hospodářského výsledku ve výši 12 225,09 Kč do rezervního fondu.

PŘÍJMY za rok 2014

hlavní činnost

doplňková činnost

Účet 602 Výnosy z prodeje sluţeb (stravné)...........1 170 791,32...................831 934,89
Účet 603 Výnosy z pronájmu ......................................

--- .....................141 836,78

Příjmy z doplňkové činnosti: ćlenění – část účet 603 - nájmy
Pronájem třídy ......................................3 404,32
Pronájem třídy na ubytování ................1 639,03
Pronájem tělocvičny na ubyt. ............... 90,43
Pronájem tělocvičny ....................15 950,00.
Pronájem bytů a garáţí ..........
114 753,00
Pronájem prostor SKI .................... 6 000,00
------------------------------------------------------Celkem nájem ………………............ 141 836,78

Účet 604 Výnosy z prodaného zboţí ....................... 8 791,76
( karty a pozdra ve ŠJ...)

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

0

Účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ................222 015,- …….................... 0
(ŠD, krouţky, maţoretky, reţie ve ŠJ)

(Členění účtu 609)
Poplatky od rodičů : školní druţina ................. 88 250,maţoretky
............25 110.krouţky
.............33 855,reţie obědy ..........................74 800,(ZŠ, VHČ, ŠJ)______________________
Celkem
............ 222 015,00
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Účet 648 Čerpání fondů .................120 906,43 z toho: obloţení SJ ………..41 364,TV podlaha park ….50 700,Server ………..
93 388,00
Placené učebnice a sešity pro ţáka Koláře – sponzor Městské sluţby ………. 323,43
Maţoretky od sponzora Energie AG………………………………………… 14 997,Potřeby pro l. třídu od sponzora Městské sluţby …………………………… 10 795,Z FKSP (konvice, talíře….)
…………………………. 2 727,-

Odpisový plán na server
Oznamujeme čerpání investičního fondu na výměnu nového serveru za starý (zničen –
opotřebením) ve výši 93 388,- Kč a ţádáme o schválení odpisového plánu.
Částka je konečná včetně DPH.

Odpisy – 8 let – denní používání - škola TGM (síť) – nově od r. 2014

1. rok ………..září – prosinec 2014 ………
3 892,- Kč ……./ 4x 973,- Kč/
2. rok -8. rok……….. ……………………… 81 732,- Kč …...... 7X 11676,- kč/
9. rok ................................................................ 7 764,- Kč.... …..7 měsíců x 973,1 měs. x 953,-/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
…………………..
93 388,- Kč
Úplně bude odepsáno v roce 2022 - srpen.

Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti ...................155 217,07..........................30 359,60
(doplň. činnost zisk stravné cizí .... 30 359,60 Kč)
Hlavní činnost – z toho
Čtvrtky
……………. 15 243,40
Sešity ………………………… 32 568,57
pracovní sešity a učebnice …… 94 377,01
náhrada za poškozené učeb. … 3 074,ţelezný šrot (úklid půd) ……… 1 080,rozbitá pomůcka od ţáka …… 2 440,ostatní
……….6 434,09
Účet 662 Úroky ..................................................5 593,13
Úroky COOL pedagog UZO 33019………………..1,77
Úroky na běţném účtu …………………… 5 591,36

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

Účet 672 /transfery- dotace/
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů..............18 795 201,- ............................ ---

členění dotací:
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státní
stát UZO 33353
14 937 000,Kč
33052
102 055,33051
28 580,stát UZO 33457
217 260,33050
129 943,33047
10 300,-----------------------------------------------------------------------Celkem stát dotace
15 425 138,- Kč
COOL pedagog UZO 33019 ………. 20 393,/CZ.1.07/1.3.00/51.0007/
Maţoretky UZO 801
(Jihočeský kraj)

20 000,00

Úřad práce – uklízeči orj 85

111 670,-

Město USC
3 218 000,00
V tom: příspěvek na dopravu na soutěţ 4 000
příspěvek Město sport. třídy
10 000,00
(nowboard a lyţování)

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

Celkem dotace Město – USC
Výnosy z :

3 218 000,- Kč

………………20 478 515,71 .................1 004 131,27
/hlavní činnost/
/doplňková činnost/

Náklady na hlavní činnost a na doplňkovou za r. 2014
Náklady na
Spotřeba materiálu účet

hlavní činnost
5010300 – 501 0710

čistící materiál ...........................28 702,24
lékárnička
................... 1 534,09
čistící materiál škol. jídelna ..... 13 228,80
kancelář. materiál ......................18 095,74
technický materiál .....................45 663,22
vosky sportovci ……………… 10 053,00
materiál neurčený (tonery)....... 51 932,34
materiál pro maţoretky l.sk......... 5 480,00
maţoretky 2.sk …. 4 560,00

na doplňkovou činnost

501 0100

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

---
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materiál ŠD …………………… 3 887,00
materiál neurčený ŠJ ................... 926,93
karty ve ŠJ /28,92x252/ …….. 7 287,84
pouzdra ve ŠJ /28,92x52/………1 503,84
učebnice pro l. třídu....................10 794,05
spotřeba potravin .....................873 058,09
spotřeba potravin závodní ....... 146 360,00
spotřeba potravin ..............................................
spotřeba potravin VHC ……
pohon. hmoty ..............................1 002,DDHM ...................................... 29 987,22.....................
DDHM školní jídelna ................ 4 002,06
učebnice ../ze státu/ .................. 96 101,00
učebnice /odprodej/.................... 91 747,78.

289 140,00
2 680,-

---

školní potřeby (sešity,.čtvrtky) 55 780,26
učeb. pomůcky .. /ze státu/ ..... 98 711,67
UZO 33047 ……………. 10 300,00
učební pomůcky ŠD ....................3 079,00
časopisy, tisk... .........................13 524,33

--------------------------Celkem spotřeba materiálu ...1 627 577,39 ………………….291 820,00

Spotřeba energie účet 502 0300 – 502 0600:
502 0100 – 502 0101
elek. energie ZŠ park ............ 90 973,06 ..............
--ZŠ l.máje ............ 149 575,16 (bez DPH 21%)..... --elek. energie ŠJ
............... 145 933,- (bez DPH 21% ... --SKI klub

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

16 529,00

------------------------------------------------------------------------------------------Celkem elek. energie................ 386 481,22 .................
16 529,00

Spotřeba vodného účet 502 0310 – 502 0610
502 0110 – 502 0111
vodné park
............... 28 546,09 (bez DPH 15%........... --1. máje
............ 47 307,03 (bez DPH 15%).......... --77

vodné ŠJ
…………… 30 250.00 (bez DPH 15%)......... --vodné byty ............................................................................14 209,00
(celá částka se vrací v nájmech)
-------------------------------------------------------------------------------------Celkem vodné
106 103,14 ............................14 209,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------Celková spotřeba energií ..........

478 374,54.........................

30 738,00

Spotřeba tepla účet 503 0300 – 503 0600
503 0100
teplo park
................ 435 104,82 ..............................--l. máje
................... 370 731,44 (bez DPH 15%)....--teplo ve ŠJ
............21 152,00 (bez DPH 15%)...... ----------------------------------------------------------------Celková spotřeba tepla ......... 826 988,26........................................... 0
Kotelny spravuje Firma Energie AG – teplo Vimperk, která vyhotovuje revize komínů, kotlů,
plynu, statistiku – znečistění ovzduší a na poţádání je můţe předloţit.
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 – sniţuje náklady
a neuplatněná DPH 0,52 koeficient – zvýší náklady.

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

Rozpočet

Čerpání r. 2014

600 000

403 010,22
90 973,06
312 037,16
34 074,46

DPH upl.
Vodné a stočné
Z toho
Byty
Park a

Rozdíl
+ 162 915,33

31 453,34

170 000

120 312,14
14 209,-106 103,14

+ 40 303,66
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1.máje 268
DPH neupl.
DPH uplat.
Spotřeba tepla
z toho park
l. máje
DPH neuplat.
DPH uplat.
Celkem úspora

9 384,35

1 100 000

8 662,47
826 988,26
435 104,82
391 883,26
30 566,89
28 215,59

445 663,82

Oprava a údrţba účet 511 0300 – 511 0600
………………

+ 242 444,83

511 0100

.....433 584,73..........................................160 985,35

VHC
byty – terasa – balkon – nutná oprava střechy (zatýkalo) …….
Dl 1551 fa 250 …………………………………………………….73 047,70
Dl 1581 fa 252 …………………………………………………. 87 937,65
Rozpočet oprav jsme překročili na větší opravy , terasa – oprava střechy nad malým bytem,
revize, oprava klempířských prací na budovách školy.
Stářím se poškodily vchodové dveře z horní strany budovy – zrezly a vypadly.
DL 1087 a DL 1301 ……………56 478,-Zničen byl i server, který se musel zakoupit nový Fa 177 18.8. 2014 za 93 388,- Kč

Opravy a revize hlavní činnosti:
ŠKOLA: DL 139 revize elektro Rákosárna – SKI ……………
2 204,DL 159 nová lina a rohoţe před hlavní dveře l. máje 268….17 193,DL 510 oprava potrubí odpadu ……………………………… 4 685,DL 650 oprava zasklen. Oken ………………………………. 2 605,DL 795 oprava nouzových světel a rozhlasu ……………… 7 325,40
Sečení 3x …………………………………………. 11 343,00
Fa 174 revize HP ………………………………………. 11 576,Fa 184 oprava stolů ve školní sborovně ………………
9 860,DL 1314 oprava rozvodů vody na zahradě ………………. 4 066,DL 1559 oprava ……………………………………………..9 156,31
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DL 1600 malby kabinetu fyziky …………………………. 6 019,DL 1868 kamerový systém v lištách 2 ks l. máje ………25 459,DL 1887 revize TV Houţvičková ………………………. 8 302,DL 1898 TV zářivky oprava ………………………………4 280,1 ks kamery v parku ……………………………. 12 729,DL 1870 osazení topných těles v parku třída …………… 21 680,07
DL 1706 oprava stávajícího chodbového přístupu park /zvonky, čipy…/
61 021,DL 1691 brano na dveře v parku ………………………
6 093,DL 1316 revize Tv park……………………………….
1 800,DL 1315 oprava topení v parku
…………………. 3 426,DL 1300 revize elektro park …………………………….
1 089,DL 1233 podlaha v tv park ……………………………… 50 700,FA 183 obloţení školní druţiny
…………………….53 869,DL 1103 malba škol. druţiny ……………………………… 8 531,1105 malba škol. druţiny ……………………………… 3 570,DL 815 pokrývač. práce park ……………………………… 4 210,80
DL 592 instalatérské práce – park ……………………………...992,DL 718 oprava elek. energie- park ……………………….
2 255,Školní jídelna:
DL 1102 fa 170 SJ malba škol. kuchyně ..........................18 278,00
DL 1104 fa 168
-„ …………… ..11 663,00
DL 1096 fa 165 obloţení stěn ………………………… 41 364,- s DPH
/bez DPH 34185,- + 21 % DPH 7178,90/
DL 1905 elektrorevize Pohan …………………………… 910,DL 1933 oprava kotle ………………………………… 19 866,00
DL 323 fa45 SJ oprava ohřívače. ..................
1 507,DL652 fa 108 oprava škrabky
……………… 3 794,DL 797 fa 103 oprava kabeláţe – výdej. Jednotka …… 2 396,DL 249 fa 32 oprava vypínače ………………………… 726,DL 1676 fa 231 oprava vypínače ………………………. 775,DL 1733 fa 239 oprava kotle ………………………… 1 465,00
DL 750 FA 124 oprava mixeru ……………………..
3 320,00
DL 1851 oprava robotu
……………………
609,-

Kotelny spravuje Firma Energie AG – teplo Vimperk, která vyhotovuje revize komínů, kotlů,
plynu, statistiku – znečistění ovzduší a na poţádání je můţe předloţit.
Cestovné účet 512
.....................................187 012,72 ................ --./z toho státní …cestovné UZO 33353............ 26 889,00
-dovoz ţáků výlet, divadlo….147 515,98 (částka se vrátí)/
cestovné ....................
12 607,74 …………..---
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Náklady na reprezentaci účet 513 0300 ..............5 354,-,-.................... ---

Ostatní sluţby účet
518 0300 – 518 0620
518 0100
Sluţby 33353 stát – vzděl. ……
6 120,Sluţby ZŠ .....................
116 618,21
ZS bez DPH 21 % …….. 187 158,21
sluţby – vzděl. maţoretky...
800,- ............................ --- „801
34 096,sluţby na Tv .......................
--................. 32 000,Sluţba ŠJ .................................
29 728,44.................152 130,00
Telefony ...ZŠ ............................. 12 657,77 park
............. --ZŠ l. máje
31 283,14
ŠD ...........................
9 681,21............................ --ŠJ ............................. 7 677,23.......................... --Maţoretky MČR ...........................9 720,00
Plavecký výcvik …/ze státu/

…. 30 992,00

Testy ţáků – scio………………… 5 200,00
Poštovné ...................................... 5 564,00
Schránka na poště……. 1 200,00
Internet – Lan

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

25 413,00 park
22 500,00

w w w stránky ............................. 56 800,00
poplatky ve spořitelně ………… 23 973,95
-„šj
.................. 1 049,50
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem sluţby ............................. 477 569,76..................184 130,00

Mzdové náklady účet 521 0300 – 521 0621........... 521 0060-521 0100:
Čerpání mezd v roce 2014
Mzdy stát ........................................... 10 686 000
pedagogové a nepedag UZO 33353… 8 904 161,Asistent Novotná ………
……..
98 646,Asistent Caisová ……………………..
37 111,81

Školní druţina ……………………….. 816 932,Skolní jídelna …………………………. 829 150,- ………10 686 000,-…………….-COOL pedagog 33019……………..

15 219,- dohody

Mzdy UZO 33457 .....................................160 933,UZO 33050
96 254,UZO 33051
21 170,UZO 33052
75 596,-

dohody stát - škola...................
UZO 33353 školní druţina….

61 022,2 978,-….. 64 000,-

dohody školní jídelna …… 34 950,-dohody práce město ……. 33 665,dohody školní jídelna….
4 215,nemoc: VHC ………………………… 1 012,škola - úřad práce…… ……… 1 078,škola …………………………22 293,- UZO 33353
školní druţina ……………… 786,- UZO 33353
školní jídelna ………………. 2 446,- UZO 33353…… 25 525,-----------------------------------------------Celkem nemoc …………….. 27 615,Prostředky Města – rozpočtováno

302 000,- Kč

Platy zaměstnanců
z toho: správní zaměst. Staňková ............223 733,00
odvody 34 % ................................... 76 069,00
FKSP 1 % ....................................... 2 237,00
4,2 promile ......................................
940,00
-------------------------------------------------------Celkem .................................................302 979,Rozpočet 302 000,- Kč byl o 979,- překročen, protoţe došlo v měsíci listopadu k navýšení mezd
vládou u státních zaměstnanců.
Mzdy uklízečka park ŠD z města .................. 21 900,00 (z příspěvků na škol. druţinu)

Úřad práce - od 1. 11. 2013 zaměstnáváme uklízeče orj 85, mzda se vrací od úřadu práce – jako
dotace – refundace celé mzdy a odvodů.
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Celkem orj. 85 ........................................... 111 670,00
Mzdy leden-duben 2014 ................................83 584,00
odvody ........................................................... 7 434,00
20 652,00
FKSP /není příděl/............................................ –
(počítač. program mzdy tvořil 1% z HM, ale nesmíme FKSP tvořit z peněz od úřadu práce
103,- Kč musela škola zaplatit ze školy, neboť uklízeči přečerpali částku vyměřenou od úřadu
práce. Škola musí tuto částku doplácet.
Škola - pedagog. zaměstnanci - krouţky ......39 360,00

Prostředky ostatní – VHČ /hospodářská činnost
Škola – školní jídelna platy zaměstnanců
....................................... 124 625,OPP – doplňková /hospodářská/ činnost
........................ ... 73 742,Škola – pokladní a správce TV ................................................................. 36 855,_____________________________________________________________________
235 222,účet 521
Celková částka mezd vyplacených v roce 2014
/stát + město + škola + uzo + úřad práce + cool/ .......... 11 721 084,00
náhrady – nemoc .............................
27 615,-- ………..celkem 11 748 699,---------------------------------------------------------------------------------------------------------účet 521
Celkem ...................... 11 513 477,- .................................. 235 222,00

Zákonné sociál. pojištění účet 524 0300 – 524 0610:
UZO 33353
pojištění sociální stát .........ZŠ …… 2 266 701
a zdravotní stát
........ 816 014
asistent sociál.
asistent zdrav.

pedagogové i nepedag.

......
9 278
.............. 3 339

sociální poj.
a zdravotní

ŠD ..........204 233
.............73 524

sociální poj.
zdravotní poj.

ŠJ............207 288
............. 74 623
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Celkem UZO 33353 ........................

3 655 000

Město – sociál. poj.
..................... 52 577,00
zdravot. poj.,.......................... 21 104,00
UZO 33457 asistent

sociál........... 40 233,00
zdravot. ....... 14 484,00

UZO 33050 psycholog

sociál........... 24 063,00
zdravot. ....... 8 663,00

UZO 33051

sociál........... 5 293,00
zdravot. ...... 1 905,00

UZO 33052

sociál........... 18 899,00
zdravot. ...... 6 804,00

UZO 33019 COOL ped. sociál......... 3 804,00
zdravot. ...... 1 370,00
škola – školní jídelna ……….sociál. … 31 157,00
zdrav. .. 11 216,00
Orj. 85 sociální
zdravotní poj.

...................... 20 652,00
.....................
7 434,00

Celkem odvody 34 % r. 2014.............................3 872 557,00..................55 164,00

Jiné sociální pojištění účet 525 0300 – 525 0600
(zákonné pojištění u Kooperativy 4,2 promile z hrubých mezd)

stát pedagogové .......................35 096,00
ŠD ...................................... 3 431,00
nepedagogové .................... 4 359,00
školní jídelna ..................... 3 482,00
--------------------------------------------Celkem UZO 33353 .............. 46 368,00

město: ........................................1 443,,00
84

škola dohody

71,00 …………………………84,00

škola : ....................................... 595,00
-------------------------------------------Celkem účet 525 .................. 47 477,00.................................... 84,00

Zákonné sociální náklady účet 527 0300 – 527 0600.......VHČ 527 0060:
zákonné sociál. náklady stát ZŠ...................
89 042,00
ZŠ asistent Novotná 986,00
asistent ..Caisová...... 371,00
UZO 333 53
ŠD …………
8 169,00
ŠJ …………..
8 292,00
-------------------------------------------------------------------Celkem UZO 33353 ..................
106 860,00
UZO 33050…………………………….
963,00
UZO 33051 ……………………………… 212,00
UZO 33052 ………………………………….756,00
UZO 33457
............................
1 610,00
Město – škola …………………………

2 456,00

Škola – škol. jídelna ......................................................................1 648,00
Celkem odvod do FKSP za rok 2014………….......114 367,Na účtě 527 jsou od roku 2010 ochranné pracovní prostředky:
Škola
DL 1578 V46 pokladnou ………..500,- Hodoušková Kateřina (obuv a plášt)
Pokladna listopad – V 10 … Hercik …. 1000,- montérky a obuv
V 47…Trojanová.. 499,- (obuv a plášt)
V 58.. Narovcová 500,- (obuv a plášt)
V 61 Hupka ……….967,- (montérky a obuv)
Školní jídelna
DL 1523 18.10. 2014 ………………6 112,48
DL 1749 21. 11. 2014 ……………. 255,45
Celkem UZO 33353 OPP……………9 833,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 527 .............122 552,93 .........................................1 648,00
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Ostatní sociální náklady účet 528 0300 – 528 0600...........528 0060:
věcná reţie za obědy ...../ze státu/ .......... 63 950,00
ŠJ ....................... 9 510,00
---------------------------------------celkem ................73 460.,00 UZO 33353
Věcná reţie za obědy -škola (doplň. činnost) .......................1 340,164,46
---------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 528 … 73 624,46....................................1 750,00

Ostatní náklady z činnosti účet 549 0300 – 549 0900 ........... VHČ 569 0100:
Náklady z činnosti – pojistné ……………….6 556,00……………. --Platíme pojištění Ţivelné pojištění movitých věcí a Pojištění movitých věcí
pro případ krádeţe a loupeţe – jiná smlouva sepsaná dne 31.8.2007 – číslo
78960468-12 Roční pojistné 6556,00 Kč
Od l. 6. 2011 nová smlouva č. 39127316-12 Pojištění odpovědnosti podnikatelů
pojistník : Město Vimperk, školy bez spoluúčasti. Zástupce – p. Květon Město
Vimperk
ostatní náklady z činnosti – náklady z DPH .......249 790,86
(neuplatněná část nákladů koeficient 0,52, který se změnil v prosinci
a zůstal stejný koeficient 0,52 – neuplatněná část nákladů)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem účet 549 ....
........................ 256 346,86 ........................... 0

Odpisy DH a DNM účet 551 0300- 551 0600:
odpisy ZŠ
................ 86 484,00
ŠJ
................109 425,00
budovy ............... 101 020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem odpisy ..........
296 929,00 ..................................... 0
/odpisy za budovy dostáváme na ně v rozpočtu školy a koncem roku se vrací
Městu – listopad 2014/ Odpisy tvoříme čtvrtletně. V roce 2014 se rozbil Server,
který se vyřadil a dopočítaly se odpisy.
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Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0300 – 558 0600
(nákup majetku od 3000,- - 40.000,- Kč)
Škola …………………………217 378,84 s DPH
Dl 160 31.1. vysavač Miele…… ……
4 300,00
Dl 493 31.3. kuchynka a lednice do parku..23 997,00
Dl 683 9.5. nábytek do kabinetu fyziky a kanceláře pí Smolové …
Stůl ……….. 9 700,Kontejnér…. 4 350,Skřín šatní… 5 355,Nástavec …. 3 550,Regál 9 ks …42 000,Dl 800 23.5. vestav. skřín fyzika …………… 6 500,Dl 680 9.5. notebook park ………………… 22 356,Dl 848 5.6. štafle Hercik ………………….. 4 726,Dl 1302 12.9. koberec SD………………
6 507,Koberec SD II. …………..
7 338,Dl 1509 16.10. 2ks skřín park Tv
45 750,1778 2.12. koberec fyzika ……………… 3 200,Dl 1975 31.12. skřín – boxy třída ……..
27 050,Dl 1766 30.11. CD přehrávače ………….. 7 104,/UZO 33047 Nj/
……….
34 496,00 bez DPH
Počítač kancelář dl 648 24.4.………….. 14 181,00
Počítač ředitelka dl 923 11.6. ……………. 22 356,00
/v kabinetu počítačů/
Školní jídelna ……………… 36 990,25 bez DPH….Dl 937 11.6…. terminál
Dl 1932 22.12 kostičkovač
Celkem účet 558 ..............................288 864,89 ..................... 0

________________________________________________________________

Náklady celkem ...........20 509 290,54.................961 131,35
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Hospodářský výsledek
Náklady hlavní činnosti ............................................. 20 509 290,54
Výnosy hlavní činnosti ............................................ 20 478 515,71
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti …. Ztráta …… 30 774,83daň z příjmů ................................................................. 0,Výsledek hospodaření z HČ po zdanění ...........zisk ....... 30 774,83

Náklady činnost doplňková .................................................961 131,35
Výnosy činnost doplňková .............................................. 1 004 131,27
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti .......zisk ....... 42 999,92
____________________________________________________________
Celkový výsledek hospodaření za rok 2014 ……………12 225,09 Kč zisk
(hlavní i doplňková činnost po zdanění)

Návrh rozdělení hospodářského výsledku: přidělit do rezervního fondu částku
12 225,09 Kč.

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

Ing.Cais
Ing. Martanová
Ing. Hlava
Ing. Petrášek
Ing. Hudeček K.

……………………………………………………………………..
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Od 1. 2. 2010 je ZŠ TGM Vimperk plátcem DPH. DIČ : CZ47259132
(překročení obratu)
ZŠ TGM Vimperk je plátcem DPH čtvrtletně. Bylo vypočteno následovně:
Vypočítání koeficientu dle § 76 odst. 2 ZDPH
Čitatel: obědy zaměstnanci školy
............... 91 325,-„- pí Tichá .............................. 2 236,cizí strávníci
494 270,ostatní strávnici ................................... 322 686,Coca Cola a reklama tabule ................. 3 696,dovoz ţáků na soutěţ ............................. 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 ţáci .....................................985 876,40
úroky /ne/
jiné výnosy ..................................... 7 170,dovoz ţáků na soutěţ TV .............. 12 070,dotace Grant /ne/
krouţky ............................................ 34 340,maţoretky ........................................ 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.
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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 trţeb a mi ji odvádíme FÚ.
V roce 2012 došlo k namontování vodoměrů pro byty. Ve 4. čtvrtletí roku 2014 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 leden a na účet leden 2015).
záloha
spotřeba
Homolková – Malíková (park byt)
9 996,66 m3 x 75,65= 4992,90
Dojčarová – byt malý
3 336,-

26 m3 x 75,65 = 1967,-

vrácení
5 003,-

1 369,-

Szpuková – Szpuk (byt velký)
900,-x12 měs. =10 800,- 124 m3x 75,65 = 9 381,00
1 419,- Kč
Celkem vráceno 7791,- . Vyúčtování proběhlo pod č. dl 1969 31.12.2014.
Vodné v bytech bylo vyúčtováno dle skutečné spotřeby, dle vodoměrů.
(měsíčně se zapisuje stav vodoměrů a rozdíl se vyúčtovává k 31.12.2014)
Budova hlavní – č. 268
DPH se uplatňuje na vstupy do školní jídelny koeficientem 0,48 a na kanceláře téţ koeficientem
0,48. Ostatní prostory se neuplatňují. Koncem roku 2014 byl vypořádán koeficient na 0,47. Vznikla
chyba při výkupu starého ţelezného šrotu - kovu. Škola musela podat dodatečné danové přiznání na
částku 1080,-. Upravil se 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 ........10 574,- (danová povinnost )
II.Q.......... 33 078,- (nadměrný odpočet – vrátí se z FÚ)
III Q ......... 4 998,- (daňová povinnost – platíme)
IV.Q ....... 8 205,- (nadměrný odpočet – vrátí se z FÚ v měsíci lednu 2014)
Celkem odvod daně za rok 2014 ......- 25 711,00 Kč (vrací nám FÚ Vimperk
( vypořádací koeficient je 0,48 – stejný)
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Odpočet za rok 2014uplatněný ........ 230 576,18, - Kč ............. koeficient 0,48
vypořádací 0,48
(neuplatněno – v nákladech …….0,52 %............ 249 790,86 Kč)

Za rok 2011 byla uplatněna DPH ve výši celkem 168 268,00 Kč.
Za rok 2012 byla uplatněna DPH ve výši celkem 240 870,00 Kč.
Za rok 2013 byla uplatněna DPH ve výši celkem 242 570,00 Kč
Za rok 2014 byla uplatněna DPH ve výši celkem 230 576,00 Kč
Náklady vyplývající z neuplatněné DPH za rok 2014 jsou
na účtě 549 0900..... …..249 790,86 Kč tj. 0,52 %
Náklady a výnosy jsou od 1.1 – 31.12. 2014 bez DPH nebo s DPH, kde se neuplatňuje DPH.
Kde se uplatňuje DPH jsou označeny zj – záznamovou jednotkou.

/ zj 640, 641,650, 601, 602…/

Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti
Stav fondů k 31.12. 2014
Fond odměn - 411
stav k 1.1.2014 41 586,42 Kč stav k 31.12. 61 586,42 Kč
(do fondu přiděleno z Hv r. 2013 ...20 000,- Kč)
Fond sociální - 412

stav

Fond rezervní - 414

stav

154 183,54Kč stav k 31.12.

165 874,14 Kč

1 511,84 Kč stav k 31.12. 10 339,84 Kč
Cool pedagog …………233 678,00

Fond rezervní – 413
stav
921 618,16 Kč stav k 31.12. 982 211,30 Kč
(do fondu přiděleno z Hv r. 2013 ..... 152 657,14 Kč)
Fond reprod. majetku - 416

stav

533 851,77Kč stav k 31.12. 636 372,77 Kč

___________________________________________________________________
Celkem

.....stav k 1.1.2014 1 611 165,31 Kč stav k 31.12.14 1 2 090 062,57 Kč

Krytí fondů k 31. 12. 4
Bankovní stav fondu odměn .........
61 586,42 Kč ….účet 2410330
Bankovní stav fondu sociál. ................................. 164 560,14 Kč .…účet 2430100
Bankovní stav rezerv. fondu ............
982 551,14 Kč …účet 2410320
Na cestě
10 000,00 … sponzor
Bankovní stav COOL pedagog 33019 …………….. 254 062,77 Kč ….účet 245 0100
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Bankovní stav fondu reprodukce majetku ..........
636 372,77 Kč….účet 2410340
_______________________________________________________
Celkem
......................................
2 109 133,14 Kč

Fond odměn – (411)
Stav k l. l. 2014 .................................41 586,42
příděl z Hv 2013 ............................... 20 000,00
--------------------------------------------------------Stav k 31.12. 2014.............................61 586,42

Fond sociální – FKSP (412)
Rozpočet FKSP na rok 2014
Příjmy:

Zůstatek z roku 2014

154 183,54 Kč

Příděl v roce 2014 - TGM – 1%

103 000,-

-----------------------------------------------------------------------Celkem
Výdaje:

257 183,54 Kč
Čerpání

(v Kč)

Příspěvek na obědy
….......
78 000,54
Jubilea nepeněžní
........
21 000,DU+ schůze
.........
28 000,Vitamíny
.........
26 000,Školský zpravodaj
..........
1 500,-Zlepšení prac. prostředí
..........
20 000,Rezerva
.........
82 683,----------------------------------------------------------------------Celkem
257 183,54 Kč
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Čerpání prostředků na účtu FKSP za rok 2014
k 31. 12. 2014
/243/
Příjmy:
Zůstatek z roku 2013
153 146,54 Kč
Doplatek roku 2013 ………………………..
1 037,Příděl v roce 2014 - TGM
113 053,----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem
Výdaje:

267 236,54 Kč
Čerpání

(v Kč)

Příspěvek na obědy
.........
44 339,40
Jubilea nepeněžní
........
9 400,kultura, Tv akce
......
masáže
..........
rekreace
…….
DU+ schůze
.........
21 980,-Vitamíny
.........
22 950,-Školský zpravodaj
..........
1 280,-Zlepšení prac. prostředí
..........
2 727,-(stůl na tenis, konvice...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
102 676,4 Kč
Konečný zůstatek na účtu FKSP č. 243 je k 31. 12. 2014 částka …… 164 560,14 Kč
dodat doplatek přídělu 1% z HM r. 2014 ....................................... 1 314,00 /leden 2015 na účet/
----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem ..................................................................................... 165 874,14

Čerpání prostředků na FKSP za rok 2014
k 31. 12. 2014
/fond 412/
Příjmy:
Zůstatek z roku 2013

154 183,54 Kč
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Příděl v roce 2014 - TGM

114 367,--

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

Celkem
Výdaje:

268 550,54 Kč
Čerpání

(v Kč)

Příspěvek na obědy
.........
44 339,40
Jubilea nepeněžní
........
9 400,kultura, Tv akce
......
masáže
..........
rekreace
…….
DU+ schůze
.........
21 980,-Vitamíny
.........
22 950,-Školský zpravodaj
..........
1 280,-Zlepšení prac. prostředí
..........
2 727,-(stůl na tenis, konvice...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
102 676,40 Kč
Konečný zůstatek na účtu FKSP č. 243 je k 31. 12. 2014 částka …… 165 874,14 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem ..................................................................................... 165 874,14

BÚčet 243 (fondu FKSP) je niţší o 1314,- Kč, které se doplatí na účet v roce 2015. Tento rozdíl
vznikl doplatkem l procenta z HM v měsíci prosinci 2014.
Fond FKSP 412 se rovná účtu 243 10.

Fond rezervní (413)
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 ................ 921 618,16 Kč
Příděl ze zlepšeného HV r. 2013…………..152 657,14 Kč
Čerpáno:
Převod do fondu investičního (FRIM) ..........92 064,00
----------------------------------------------------------------------celkem zůstatek k 31. 12. 2014 . ............ 982 211,30Kč (z provozních peněz)

Fond rezervní (414)
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 ..........................

1 511,84 Kč
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sponzor na učebnice – Městské sluţby Vimperk….
10 000,00
na sociál. slabé ţáky(obědy, učebnice, sešity).. 10 000,00
COOL pedagog UZO 33019 ………………………… 233 678,00
/ částka převedena do roku 2015/
sponzor v maţoret. sportu – Energie AG…………......15 000,(sponzorům bylo zasláno vyúčtování příspěvku)
čerpání daru učebnice l. tř. –
..............10 795,00
Kolář – ţák učebnice, sešity …………………………. 380.00
(Městské sluţby sponzor)
maţoretky startovné
………… 9 720,látky
………….. 4 477,maţoretky školení ………………………………….. 800,(vyčerpáno 15000,- od Energie AG)
-----------------------------------------------------------------------------------------------celkem zůstatek k 31. 12. 2014 ................................................. 233 678,-- Cool Kč
sponzor
………………………….
339,84
sponzor na cestě ………………………………………………
10 000,00…244 017,84
Na rezervním fondu je částka 233 678,- Kč z transferu Cool pedagog UZO 33019, která se čerpala
v roce 2014 pouze dohodami a odvody a v roce 2015 se do 30.8. 2015 vyčerpá zbývající část.

Fond reprodukce majetku (416) – investiční fond
Investiční výdaje - čerpané z fondu reprodukce majetku
Poč. stav investičního fondu z roku 2014 ................. PS 533 851,77 Kč
odpisy r. 2014 – základní škola a škol. jídelna……….. 182 599,-- Kč
odepsán Server – poškozený …………………………. 13 310,- Kč
odpisy r. 2014 – budov
. .......
101 020,- Kč
/byly v měsíci listopad 2014 odvedeny Městu/
... .. - 101 020,- Kč
Posílení fondu z rezervního fondu na opravy
…… 92 064,- Kč
Následné čerpání FRIM
…………………………….- 92 064,(podlaha v tv park a obloţení ve školní jídelně)
Nákup nového serveru ……………………………….
93 388,____________________________________________________________________
Celkem stav k 31.12. 2014 …………………………. 636 372,77 KČ

Investiční akce
DL 1096 fa 165 obloţení stěn ………………………… 41 364,- s DPH
DL 1233 podlaha v tv park …………………………… 50 700,-
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Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy:
Praţská 167 – byt park - Homolková ------------- 0
Byty l. máje 268
Byt malý č. 1 – Dojčarová –

0

l. máje byt č. 2 – Szpukovi - 0
VHC
byty – terasa – balkon – nutná oprava střechy (zatýkalo) …….
Dl 1551 fa 250 …………………………………………………….73 047,70
Dl 1581 fa 252 …………………………………………………. 87 937,65
Rozpočet oprav jsme překročili na větší opravy , terasa – oprava střechy nad malým bytem,
revize, oprava klempířských prací na budovách školy.

ŠKOLA: DL 139 revize elektro Rákosárna – SKI ……………
2 204,DL 159 nová lina a rohoţe před hlavní dveře l. máje 268….17 193,DL 510 oprava potrubí odpadu ……………………………… 4 685,DL 650 oprava zasklen. Oken ………………………………. 2 605,DL 795 oprava nouzových světel a rozhlasu ……………… 7 325,40
Sečení 3x …………………………………………. 11 343,00
Fa 174 revize HP ………………………………………. 11 576,Fa 184 oprava stolů ve školní sborovně ………………
9 860,DL 1314 oprava rozvodů vody na zahradě ………………. 4 066,DL 1559 oprava ……………………………………………..9 156,31
DL 1600 malby kabinetu fyziky …………………………. 6 019,DL 1868 kamerový systém v lištách 2 ks l. máje ………25 459,DL 1887 revize TV Houţvičková ………………………. 8 302,Dl 1316 oprava Tv nářadí Padrta …………………………15 010,Dl 1334 vypracování studie na zahradu ………………… 17 500,DL 1898 TV zářivky oprava ………………………………4 280,1 ks kamery v parku ……………………………. 12 729,DL 1870 osazení topných těles v parku třída …………… 21 680,07
DL 1706 oprava stávajícího chodbového přístupu park /zvonky, čipy…/
61 021,DL 1691 brano na dveře v parku ………………………
6 093,DL 1316 revize Tv park……………………………….
1 800,DL 1315 oprava topení v parku
…………………. 3 426,DL 1300 revize elektro park …………………………….
1 089,DL 1233 podlaha v tv park ……………………………… 50 700,FA 183 obloţení školní druţiny
…………………….53 869,96

DL 1103 malba škol. druţiny ……………………………… 8 531,-

1105 malba škol. druţiny ……………………………… 3 570,DL 815 pokrývač. práce park ……………………………… 4 210,80
DL 592 instalatérské práce – park ……………………………...992,DL 718 oprava elek. energie- park ……………………….
2 255,Stářím se poškodily vchodové dveře z horní strany budovy – zrezly a vypadly.
DL 1087 a DL 1301 ……………56 478,-Zničen byl i server, který se musel zakoupit nový Fa 177 18.8. 2014 za 93 388,- Kč

Školní jídelna:
DL 1102 fa 170 SJ malba škol. kuchyně ..........................18 278,00
DL 1104 fa 168
-„ …………… ..11 663,00
DL 1096 fa 165 obloţení stěn ………………………… 41 364,- s DPH
/bez DPH 34185,- + 21 % DPH 7178,90/
DL 1905 elektrorevize Pohan …………………………… 910,DL 1933 oprava kotle ………………………………… 19 866,00
DL 323 fa45 SJ oprava ohřívače. ..................
1 507,DL652 fa 108 oprava škrabky
……………… 3 794,DL 797 fa 103 oprava kabeláţe – výdej. Jednotka …… 2 396,DL 249 fa 32 oprava vypínače ………………………… 726,DL 1676 fa 231 oprava vypínače ………………………. 775,DL 1733 fa 239 oprava kotle ………………………… 1 465,00
DL 750 FA 124 oprava mixeru ……………………..
3 320,00
DL 1851 oprava robotu
……………………
609,čistění odpadů, WC, lapolu EKO-Pf Rudolfovská 21, Č. Budějovice
.............................................. měsíčně 2199,- Kč – prázdniny ne
Další akce:

revize hodin ...........................................................5 929,BOZP (Bláha) ………………………............
8 000,Poţární technik (Hrabánek)…………………….. 3 200,svoz TKO .........................l. část roku.................21 341,2. část roku ............. 21 341,Deratizace ............................................................ 2 251,97

-„-

2.část................................

2 277,-

Kopírka Dialta – ZM Č. Budějovice - v pronájmu (měsíčně 2 520,-) sníţená na 720,- Kč.
Od září v pronájmu nová barevná kopírka za 3768,- Kč měsíčně.
Nákup kopírky Minolty do parku Dl 589 ... 34 485,-.
(Měsíčně sluţba a doúčtování papíru pololetně)
Zaloţen nový certifikát do CSSZ a zdravotních pojišťoven – mzdy ALFA
do pokladny státu – Gordic – účetnictví od r. 2010
navýšení programu Gordic – do 5000 poloţek měsíčně – r.2014
Zaloţeny datové schránky od 30.6. 201
Zaloţen nový podpisový klíč (certifikát) – u pí ředitelky
/slouţí hlavně na zasílání úrazů ţáků – platí pouze školní rok od 1.9. – 30.6./
Změna odesílání formulářů na úrazy ţáků do CSI elektronicky.
Obnoven – prodlouţeno – servis 24 – placení faktur –ZŠ kartou
ŠJ heslem přes mobil

Vimperk dne 27. 2. 2015

Mgr. Dagmar Rückerová
ředitelka školy

Uzávěrka za rok 2014 byla schválena
Vimperk dne ....23.3.2015......................... pod číslem...usnesení č. 304
Jména, kdo schválil/neschválil ...Ing. Jiří Cais.................................................................
Ing. Bohumil Petrášek
......................................................................
Stanislav Hlava
.......................................................................
Omluveni: Ing. Jaroslava Martanová
.......................................................................
Ing. Karel Hudeček
.......................................................................
Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
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v Kč na dvě desetinná místa

Účelov
ý znak

Ukazatel

a

a

A.1. Neinvestiční dotace
celkem
33 353

33 018

33 024

33 025
33 038

33 043

33 044

33 047
33 049

33 050

33 051

33052

33 246

33 435

Přímé náklady na vzdělávání celkem
- z toho: a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Inkluz. vzděl. dětí a ţáků se sociokul. znev.
- z toho: a) platy
b) odvody
c) FKSP
Bezplatná výuka ČJ přizpůs. potřeb. ţáků - cizinců z třetích zemí
- z toho a) platy
b) OON
c) odvody
d) FKSP
e) ONIV
Kompenzační učební pomůcky pro ţáky se zdrav. postiţením
Excelence středních škol 2013
- z toho a) platy
b) odvody
c) FKSP
Podpora implemen. Etické výchovy do vzděl. v ZŠ
- z toho a) OON
b) ONIV
Podpora logoped. prevence v předškolním vzdělávání
- z toho a) platy
b) OON
c) odvody
d) FKSP
e) OBV
Další cizí jazyk RVP pro zákl. vzděl: - ONIV
RP na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
- z toho a) platy
b) odvody
c) FKSP
Psycholog a spec.ped. ve školách a metodik-spec. ve škol.por. zař.
- z toho: a) platy
b) odvody
c) FKSP
Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství
- z toho: a) platy
b) odvody
c) FKSP
RP - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014
- z toho: a) platy
b) odvody
c) FKSP
Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na úzení ČR
- z toho a) platy
b) OON
c) odvody
d) FKSP
e) ONIV
Vzdělávání dětí osob se státní. přísl.jiného člen. státu EU
- z toho a) platy
b) OON
c) odvody
d) FKSP
e) ONIV

Vráceno v
průběhu roku
na
výdajový účet
poskytovatele

Poskytnuto
k
31.12.2014
1
15 425 138

2

Vratka
dotace při
finančním
vypořádání

Pouţito k
31.12.2014
3
15 425 138

14 937 000
10 686 000
64 000
4 187 000

14 937 000
10 686 000
64 000
4 187 000

10 300

10 300

129 943
96 254
32 726
963
28 580
21 170
7 198
212
102 055
75 596
25 703
756
0

129 943
96 254
32 726
963
28 580
21 170
7 198
212
102 055
75 596
25 703
756
0

0

0

4
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Asist. ped. pro děti, ţáky a stud. se soc. znevýhodněním
217 260
217 260
- z toho a) platy
160 933
160 933
b) odvody
54 717
54 717
c) FKSP
1 610
1 610
0
33 122 Oblast sociální prevence a prevence kriminality
0
- z toho: a) OPPP
b) ONIV
Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2014
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části jiţ v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání.
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně pouţitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2014
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 sloupec 3
33 457

Doplňující informativní údaje
Náhrady za nemocnost celkem
z toho z ONIV

Sestavil: Drahomíra Stanková
Datum a podpis:
Tel: 388 412 000

27 615
25 525

Kontroloval :
Datum a podpis:
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