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 I. Základní údaje o škole 
 

Zřizovatelem Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice je Město 

Vimperk.  

Usnesením městského zastupitelstva Vimperk č. 260 ze dne 7. 12. 2020 byla schválena nová 

zřizovací listina, jejíž platnost je datována od 1. 1. 2021. Tato zřizovací listina nahradila do té 

doby platnou zřizovací listinu ze dne 30. 5. 2005, usnesení č. 473, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

19. 10. 2009, usnesení č. 625.  

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,  

1. máje 268, okres Prachatice.  Na žádost ředitelky školy propůjčilo MŠMT České republiky dne 

1. srpna 1995 škole čestný název 

 

Z á k l a d n í   š k o l a   T. G. M a s a r y k a 

 

Statutárním zástupcem školy je ředitelka, která má oprávnění jednat jménem školy a je 

odpovědná za její chod.  

S účinností od 7. 9. 1998 byla škola rozhodnutím Školského úřadu Prachatice zařazena do sítě 

škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod číslem jednacím 770/98.  

 

Vedení školy:  

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Rückerová  

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Iva Karasová 

 

                                                              

                                                              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, mob.731 585 681 

                                                              e-mail: skola@zstgmvimperk.cz 

                                                              internet: www.zstgmvimperk.cz 

 

 

 

mailto:skola@zstgmvimperk.cz
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Základní škola T. G. Masaryka Vimperk v datech 

 

 8. října 1927 byla vypsána soutěž na novostavbu české školy ve Vimperku 

 26. února 1930 vyhověl prezident republiky žádosti místního školního výboru, aby česká 

škola nesla název Masarykova česká obecná a měšťanská škola 

 27. února 1930 se konala částečná kolaudace budovy 

 2. července 1930 byla budova ředitelstvím školy převzata do správy 

 23. – 24. srpna 1930 proběhlo slavnostní předání novostavby české školy veřejnosti 

 V roce otevření navštěvovalo 121 žáků v pěti třídách obecnou školu, 138 žáků měšťanskou 

školu a 38 žáků mateřskou školu. 

 1. října 1938 bylo zastaveno vyučování a školní budovu obsadilo vojsko 

 V období 2. světové války sloužila budova jako vojenský lazaret až do 23. května 1945, 

poté v ní byla umístěna americká armáda. Vyučování měšťanské školy bylo v budově 

zahájeno 21. – 23. února 1946. 

 1946/47 – zahájeno společné stravování ve školní jídelny 

 Ve školním roce 1953/54 byla zřízena jedenáctiletá střední škola 

 1961 – po ustanovení povinné devítileté školní docházky je škola rozdělena na I. stupeň 

(1. – 5. ročník) v budově v parku, II. stupeň (6. – 9. ročník) v budově 1. máje a III. stupeň 

jedenáctileté, později dvanáctileté střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) 

 1. ledna 1966 – SVVŠ přechází pod přímé řízení krajského národního výboru 

 1970/71 – přechází SVVŠ a nově vzniklé gymnázium pod správu Střední ekonomické školy 

Vimperk 

 1971 – ustanovena funkce výchovného poradce 

 1972/73 – otevřena první sportovní třída se zaměřením na běh na lyžích 

 1976/77 – provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově Pražská 167, přístavba 

stávající školní jídelny a kuchyně v budově 1. máje, vybudování centrálních šaten 

 1978, 1979 – oprava fasády a střechy budovy 1. máje, škola získala pro potřeby 

sportovních tříd a školní družiny budovu čp. 182 

 Na škole v tomto období pracují dva školní pěvecké sbory a divadelní soubor Boubíňáček 

 80. léta – zaveden celodenní výchovný systém, zavedena osmiletá školní docházka 

 Počátek 90. let – rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje, na škole pracuje 

hudebně dramatický soubor Dorota, 1991 proběhla ve školní jídelně první školní slavnost, 

ve školní jídelně se začínají stravovat i cizí strávníci 

 1991/92 – otevřen 9. ročník pro žáky Vimperska, povinně pro všechny žáky od školního 

roku 1996/97 

 1. ledna 1993 – škola zřízena jako samostatná právnická osoba 

 1993 – vznik souboru mažoretek, školní slavnost na hřišti školy, vydání časopisu Kolem 

školy 

 1994 – plynofikace školních budov, první počítačová učebna s 10 žákovskými stanicemi 
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 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 využívaných školou (kromě 

objektu s garážemi) 

 1999/00 – výměna střešní krytiny na budově Pražská 167, zavedení internetu, 

intenzifikace sportovních tříd (zaměření na běh na lyžích a snowboarding), 1. ples 

mažoretek a DO ZUŠ 

 2000/01 – vybudování kabinetu v bývalé uhelně, úprava schodiště do původní podoby 

v budově čp. 167, v půdním prostoru 1. patra vybudována počítačová učebna a lyžárna 

místo uhelny v budově 268 

 2001/02 -  půdní vestavba cvičné kuchyně a další počítačové učebny v budově čp. 268  

 2002/03 – přestavba kuchyňky na šatny v přízemí čp. 268 

 2003, 2007 – rekonstrukce elektroinstalace budovy 1. máje (přízemí, 1. a 2. patro) 

 2004/05 – vznik školské rady 

 2004 – ZŠ TGM spolupořadatelem MČR v mažoretkovém sportu 

 1. 6. 2006 – otevření atletické dráhy s umělým povrchem a doskočištěm 

 2007/08 – rekonstrukce vodovodního potrubí, nové obklady a umyvadla ve třídách 

budovy čp. 167 

 2008/09 – výměna oken v tělocvičně čp. 268 

 6. 3. 2008 – Ministerstvo kultury prohlásilo budovu školy Pražská 167 za kulturní památku 

(jedná se o kvalitní příklad reprezentativní klasicistní stavby z 19. stol. dle návrhu 

architekta Maxe von Loose) 

 2009/10 – vznik školského poradenského pracoviště - školní psycholog, výměna střešní 

krytiny nad tělocvičnou budovy čp. 268 

 2009, 2011 – rekonstrukce elektroinstalace 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 školní jídelně (srpen 2012) 

 srpen 2013 – rekonstrukce učebny fyziky, oprava hromosvodu čp. 268 

 2013/14 -  rekonstrukce tělocvičny Pražská 167 

 2014/15 – výměna oken v budově Pražská, oprava fasády budovy 1. máje 

 2015/16 – dokončení výměny oken, rekonstrukce elektroinstalace – Pražská 

 2016/17 – rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny 1. máje 

 2017/18 – rekonstrukce fasády Pražská, umístění osvětlení na budově 
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 2018/19 – rekonstrukce školní kuchyně, výmalba učeben, nákup 5 interaktivních tabulí, 

vybudování venkovní učebny 

 Prázdniny 2019 - rekonstrukce části střechy 1. máje 

 2019/20 – rekonstrukce venkovní kanalizace a odvodnění budovy 1. máje 

 2020/21 – v souvislosti s rekonstrukcí ulice 1. máje byla kanalizace budovy ZŠ TGM 

zrekonstruována, jedna třída školní družina byla zrekonstruována na učebnu 1. C 
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 II. Budovy školy a investiční akce 
 
Budova 1. máje 268 

V rámci městského projektu rekonstrukce ulice 1. máje bylo zrekonstruováno napojení 

kanalizace ze školní budovy do hlavního kanalizačního potrubí. V rámci této opravy byl 

zrekonstruován spodní vjezd do areálu školy, novým povrchem byl opatřen prostor pro 

zásobování školní jídelny. Rekonstrukce byla financována z rozpočtu města Vimperk. 

Výmalba a vybavení zasedací místnosti 

Budova Pražská 167 

Vybudování nové učebny 1. ročníku 

V budově školy Pražská v prostoru školní družiny byla vybudována nová učebna pro 1. ročník. 

Ve třídě byl zrekonstruována podlaha, opatřena novým linem, do třídy byl zakoupen nový 

nábytek včetně žákovských lavic, židlí a skříněk pro jednotlivé žáky. 

Rekonstrukce části šaten 

Prostor šaten byl nově zrekonstruován vzhledem ke zvýšenému počtu tříd na 1. stupni. 

Odstraněny byly kovové konstrukce rozdělující celý prostor, umístěn byl šatní nábytek 

odpovídající potřebám nejmenších žáků. 
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 III. Školská rada ZŠ TGM Vimperk 
 

Na první schůzce schválila ŠR výroční zprávu o činnosti školy, byla informována o provedeném 

odvodnění budovy 1. máje 268 během prázdninových měsíců a dále o dalších drobnějších 

opravách, projednala připravované akce školy.  

Od poloviny října byla ukončena prezenční výuka žáků školy, a tak byla další komunikace 

odkázána na telefony či emaily.  

Funkční období školské rady bylo prodlouženo do konce školního roku. 

Členové ŠR per rollam odsouhlasili 1. a 2. dodatek ŠŘ. 

 

Členové Školské rady pro období 2018 – 2021: 

Zvolení členové z řad zákonných zástupců 

Jana Jaklová (od ledna 2020) 

Ing. Petra Waltman 

Jiří Founě 

 

Zvolení členové z řad pedagogů 

Mgr. Dana Toušlová 

Mgr. Dagmar Daňková 

Mgr. Iva Karasová 

 

Jmenovaní členové usnesením RM Vimperk  

Ing. Michal Janče 

Bc. Jana Czerwenková 

Marcela Kobrová 
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Dodatek č. 1 školního řádu Základní školy T. G. Masaryka, 

Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice 

 

Vzdělávání žáků 

Novelizace školského zákona 561/2004 Sb. – zákon č. 349/2020 Sb. platný od 25. 8. 2020 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách - § 184 a) ŠZ 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se ŠVP distančním způsobem z důvodu: 

 Krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona 

 Nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona 

 Nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

Škola volí způsob distanční výuky ohledem na možnosti žáků, s ohledem na technické možnosti 

školy a personální obsazení školy. 

Žák má povinnost vzdělávat se ve stanovených případech distančním způsobem, způsob 

distančního vzdělávání vychází z individuálních možností žáka. Žák je povinen plnit zadávané 

úkoly a samostatné práce při distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým 

pracovníkem. 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit naplňování distančního vzdělávání svého dítěte, 

v případě potřeby se dohodnou se školou na způsobu tohoto plnění. V průběhu distanční výuky 

není dotčena povinnost zákonných zástupců omlouvat nepřítomnost žáka ve výuce. 

Dodatek nabývá účinnosti od 19. 10. 2020. 

 

Mobilní telefony – Školní řád - III. oddíl, dodatek k odst. 14  

Žák může použít zapnutý mobilní telefon se souhlasem vyučujícího v takovém režimu, který 

nenaruší výuku a je v souladu s bezpečnostními pravidly. 

 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy 
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Dodatek č. 2 školního řádu Základní školy T. G. Masaryka, 

Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice 

 

Průběh distanční výuky 

1. Vzdělávání distanční způsobem uskutečňuje škola podle školního vzdělávacího programu 

v míře odpovídající okolnostem, personálním a technickým možnostem 

2. Synchronní výuka online prostřednictvím Microsoft Teams (videokonference) probíhá 

podle stanoveného rozvrhu, informace o hodnocení, plnění úkolů, samostatné práce 

probíhá prostřednictvím systému Škola online 

3. Asynchronní výuka prostřednictvím zadávání výukových materiálů k prostudování, 

zadávání domácích úkolů, samostatných prací a zpracování testů se uskutečňuje dle 

pokynů vyučujících jednotlivých předmětů 

4. Pro žáky, kteří nemají možnost připojení k internetu (žáci tuto skutečnost oznámí 

třídnímu učiteli), stanoví ZŠ TGM místo a čas předávání výukových a studijních materiálů 

v tištěné podobě, splněné úkoly opět předávají ve stanovený termín, za dodržení 

protiepidemických pravidel zpracovávají testy v papírové podobě 

5. Individuální konzultace online probíhají podle potřeby jednotlivých žáků po dohodě 

s vyučujícími 

6. Individuální konzultace za osobní přítomnosti žáků a pedagogů podléhají stupni 

protiepidemických opatření a jsou předem dohodnuty 

7. Délka výuky, přestávek a rozvrh hodin jsou stanoveny s přihlédnutím k organizačním 

možnostem školy, fyziologickým potřebám a schopnostem žáků 

8. Kontakt zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky (učiteli, asistenty, vychovateli, 

výchovným poradcem, metodikem rizikového chování) je možný prostřednictvím 

emailové komunikace (kontakty zveřejněny na webu školy), případně telefonicky, 

výjimečně osobně po předchozí domluvě 

 

Pravidla distanční výuky pro žáky 

1. Na vyučovací hodiny stanovené rozvrhem se přihlašují pouze žáci dané třídy, přítomnost 

dalších osob není žádoucí 

2. Pořizování a šíření jakýchkoli záznamů z distanční výuky je zakázáno 

3. Přihlašovací údaje do školního systému slouží pouze pro potřeby žáka a ten je nikomu 

dalšímu nesděluje 

4. Online hodina je běžnou vyučovací hodinou a vztahují se k ní všechna pravidla školního 

řádu, žák se chová slušně 

5. Moderátorem videokonferencí je vždy vyučující, pokud pedagog neurčí jinak 

6. Žák má funkční mikrofon, který na vyzvání vyučujícího zapíná 

7. Žák má funkční webkameru, kterou na vyzvání vyučujícího zapíná 
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8. Při online hodinách se žák chová slušně v souladu s pravidly školního řádu pro prezenční 

výuku 

9. Žák si před hodinou připraví potřebné pomůcky na vyučovací hodiny, na hodiny se 

přihlašuje včas a hodiny opouští jen se souhlasem vyučujícího 

10. Žákům je zakázáno vypínat zvuk a odpojovat ostatní účastníky z hodiny a jiným způsobem 

narušovat průběh vyučování 

11. Na zadaných úkolech pracuje žák svědomitě a splněné úkoly odevzdává ve stanovených 

termínech 

12. Při individuálních osobních konzultacích používá žák požadované zakrytí dýchacích cest 

v souladu se stupněm protiepidemických opatření 

Zákonný zástupce 

1. V souladu s novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode 

dne 25. 8. 2020 je distanční výuka pro žáky povinná, dodržování této povinnosti se 

vztahuje v souladu s platnými předpisy též na zákonné zástupce, kteří mají povinnost 

omluvit neúčast svého dítěte na distančním vzdělávání do tří dnů 

2. V případě, že není možné zajistit účast dítěte na synchronní výuce formou 

videokonferencí, informuje o této skutečnosti zákonný zástupce třídního učitele a žák je 

povinen plnit distanční vzdělávání dohodnutým způsobem. I v tomto případě omlouvá 

neúčast, nevyzvedávání či neplnění úkolů písemně nebo telefonicky 

3. Zákonný zástupce má právo požádat o zapůjčení IT techniky školu, škola vyhoví v případě, 

že má tuto techniku volnou k zapůjčení 

4. V případě, že zákonný zástupce má připomínky k průběhu vyučovacích hodin, nezasahuje 

do výuky, ale má právo připomínky řešit s konkrétním učitelem, popř. s vedením školy 

 

Dodatek č. 2 odsouhlasen Školskou radou ZŠ TGM Vimperk PER ROLLAM  

Platnost dodatku č. 2: od 1. 4. 2021 

 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk 
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 IV. Rada ZŠ TGM Vimperk, z. s.  
  

Předsedou spolku je pan Pavel Bílek, místopředsedkyně Dagmar Rückerová, pokladní 

paní Monika Procházková. 

Členský příspěvek 150,- Kč se vzhledem k uzavření škol a vládním opatřením nevybíral. 

 

Z pokladny Rady byly financovány odměny úspěšným žákům v soutěžích, mikulášská  

nadílka pro žáky 1. až 4. ročníků, přispívalo se jednotlivým třídám na exkurze. 

 

Iva Karasová 
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 V. Charakteristika školy 
 

 Velikost školy 
 

ZŠ TGM je spádovou školou pro okolní málotřídní školy v Borových Ladách, Svaté Maří, Horní 

Vltavici a Strážném.     

 ZŠ  TGM  Vimperk je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky.  

Na 1. stupni (1. – 5. ročník) se žáci vyučují ve dvou paralelních třídách, přičemž žáci 1. – 4. třídy 

sídlí v budově Pražská 167, na 2. stupni (6. – 9. ročník) je po dvou paralelních třídách.  

Třídy 5. – 9. ročníku se vyučují v hlavní budově školy. 

 

Jedním z hlavních zaměření školy je vzdělávání žáků se sportovním zaměřením, škola úzce 

spolupracuje s klubem běžeckého lyžování SKI Šumava a SNOWRIDERS, škola je otevřena 

spolupráci i s dalšími sportovními kluby, neboť prioritou je vedení ke zdravému způsobu života 

prostřednictvím aktivního pohybu. 

 Budova Pražská 167 slouží kromě žáků 1. – 4. tříd i pro činnost školní družiny. Budova stojí 

v klidné části centra města v parkové zóně. Vedle školy je prostorné asfaltové dopravní hřiště a 

dětské hřiště s prolézačkami užívané občany města a jejich dětmi.  

Také hlavní budova školy je obklopena zelení, ve svém areálu má asfaltové hřiště, 

šedesátimetrovou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok daleký. Ke škole náleží 

pozemek školní zahrady, který ve své spodní části navazuje na prostor parku. 

 Obě budovy školy jsou od sebe vzdáleny 5 minut chůze, autobusové nádraží je vzdáleno 10 minut 

chůze parkem mimo frekventované ulice.  

 

 Vybavení školy 
 

a) materiální 

Škola je průběžně vybavována novým nábytkem, téměř ve všech třídách byly zakoupeny nové 

lavice a židle, dle potřeby je ve třídách umisťován i výškově stavitelný nábytek. Škola je vybavena 

učebnicemi a učebními pomůckami dle požadavků a potřeb pedagogů a žáků, při výuce různých 

předmětů je možné využívat výukový SW a interaktivní tabule, které jsou umístěny v každé 

budově školy. V budově 1. máje je umístěno 6 interaktivních tabulí, další 3 třídy jsou opatřeny 

dataprojektorem a promítacím plátnem, v budově v parku je 5 interaktivních tabulí. Budova 

v parku má k dispozici jednu učebnu výpočetní techniky, v budově 1. máje jsou dvě počítačové 

učebny. Jedna je součástí odborné učebny chemie s 10 počítači pro žáky, druhá učebna výpočetní 

techniky je vybavena 24 počítači. Většina pedagogů obdržela v rámci projektu Cool pedagog svůj 

notebook, který má možnost využívat ve výuce.  



16 
 

Další počítače byly zakoupeny pro potřeby žáků.  

Pro výuku a další studium žáků jsou k dispozici dvě školní knihovny. Učebnice, učební pomůcky a 

výukový SW jsou průběžně doplňovány. 

Pomůcky na jednotlivé předměty jsou umístěny v kabinetech obou budov. 

b) prostorové 

Škola má k dispozici dvě budovy, školní zahradu, dvě asfaltová hřiště, část objektu čp. 182 byla 

předána do péče Městské správy domů, škola má dále k dispozici parkoviště u obou budov 

sloužící zaměstnancům školy, popř. rodičům, kteří vyzvedávají své děti. 

Budova Masarykovy školy v ulici 1. máje 268 slouží 2. stupni a 5. ročníku 1. stupně. V této 

budově sídlí vedení školy, je zde také školní jídelna a kuchyně. Dále se v této budově nachází 

tělocvična, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, dílny, 

cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky, druhá učebna výpočetní techniky je zřízena 

v učebně chemie. Nachází se zde také školní knihovna, učebna sloužící asistentkám pedagoga a 

kabinety jednotlivých odborných předmětů. Ve druhém poschodí je vybavena místnost pro 

asistentky pedagoga, tato místnost původně sloužila pro školní psycholožce, která na škole 

působí od školního roku 2009 /2010. V současné době má zázemí v budově Pražská. V přízemí 

jsou vybudovány šatny pro jednotlivé třídy, kabinet souboru mažoretek, výchovného 

poradenství, 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 660 obědů denně a prostornou školní jídelnu, ve které 

se stravují žáci i zaměstnanci školy, v oddělené části jídelny i „cizí“ strávníci. Pro žáky 1. stupně je 

u jídelny vybudováno sociální zázemí a šatny. 

Ve stejném podlaží jako jídelna se nachází nově zrekonstruovaná tělocvična se šatnami a 

sociálním zázemím včetně sprch a kabinet na náčiní a pomůcky pro různé druhy sportů. Žáci školy 

se dostávají do tělocvičny schodištěm z hlavní budovy, veřejnost využívá vedlejšího vchodu 

vedoucího do prostoru před tělocvičnou. 

Na jižní straně budovy se nachází prostorné asfaltové hřiště a šedesátimetrová běžecká dráha 

s umělým povrchem a doskočištěm. Na hřiště navazuje areál školní zahrady se skleníkem, 

skladem pro zahradnické potřeby a garáže. Všechny vyjmenované prostory slouží i k činnosti 

školní družiny a ukládání materiálu. Prostor na druhé straně školní budovy je osázen zelení a od 

hlavní ulice ho odděluje plot a řada vzrostlých kaštanů. Hojně je využívána také venkovní učebna.      

V budově Pražská 167 jsou umístěny 1. – 4. třídy 1. stupně a 4 oddělení školní družiny. V budově 

je k dispozici menší tělocvična, počítačová učebna s 11 počítači, školní knihovna a další prostor 

vybudován z původního bytu. Zde probíhají školní kroužky, k dispozici je kuchyňská linka a sporák. 

Jedna místnost je věnována pro práci školního psychologa a logopeda. V suterénu se nachází 

šatny jednotlivých tříd. Areál 1. stupně se nachází v parkové zóně, vjezd k budově pro potřeby 

školy je umožněn dodatkovou tabulkou. S budovou školy sousedí prostorné asfaltové hřiště, na 

němž bylo vybudováno dopravní hřiště a městské dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm a 
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lezeckou pyramidou. Od budovy 1. stupně k hlavní budově je možné projít spojovacím 

schodištěm vedoucím mimo frekventované ulice kolem školní zahrady. 

Ani jedna školní budova není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen za předpokladu 

zajištění asistenta a pořízení potřebného technického zařízení (výtah, schodolez).  

c) technické 

Jednou z priorit školy je vedení žáků ke sportu ve sportovních třídách a zájmová volnočasová 

aktivita žáků. Z těchto důvodů vychází i snaha vybavit školu potřebným zázemím a pomůckami – 

vybavení kabinetu TV, rekonstrukce tělocvičny, vybudování dráhy s umělým povrchem, sklad 

sportovních tříd, zabudované skříňky pro jednotlivé žáky ve třídách, vybavení tělocvičen 

sportovními potřebami pro různé druhy sportů, bezplatný pronájem tělocvičny pro partnerské 

sportovní kluby. 

Škola též poskytuje zázemí pro činnost souboru mažoretek. 

Důležitou součástí technického vybavení současné školy je vybavení výpočetní technikou. Využití 

informačních a komunikačních technologií při výuce i v běžném chodu školy je významnou 

součástí programu školy. Pro výuku ICT a dalších předmětů jsou určeny tři učebny výpočetní 

techniky. Učitelé mají k dispozici kromě počítačů v učebnách ICT také ve sborovnách a 

kabinetech. 

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 wifi je 

přístup na internet. Škola disponuje po stránce technické vybavenou učebnou dílen, strojovnou 

pro přípravu materiálů na výuku a cvičnou kuchyní v půdní vestavbě. 

Budova 1. máje je vytápěna z centrální kotelny města Vimperk, vytápění Pražská je zajišťováno 

vlastní plynovou kotelnou (nové kotle), o níž se stará Energie AG teplo. 

d) hygienické 

Obě budovy školy jsou po celkové rekonstrukci elektroinstalace, takže ve všech prostorách byla 

instalována odpovídající osvětlující tělesa. V budově Pražská byla provedena rekonstrukce 

sanitárního zařízení, nové sociální zařízení má i zázemí tělocvičny 1. máje, zrekonstruována je 

také školní kuchyně a jídelna. 

K dodržování pitného režimu žáků slouží nápojový automat a poskytování nápojů ve školní 

družině. Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol. K relaxaci žáků na 1. stupni slouží 

činnost ve školní družině v prostorách hřiště a školní zahrady včetně dětského hřiště, o velké 

přestávce a polední přestávce je k dispozici školní hřiště. K relaxaci dětí na 1. stupni slouží i 

koberce v jednotlivých třídách a grafické tvary pro pohybové hry na podlahách chodeb školy. 

Součástí vybavení tělocvičny v hlavní budově je samostatné, nově zrekonstruované sociální 

zařízení se sprchou a šatnami. 
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 Přehled oborů vzdělávání 
 

a) ŠVP 

Škola vyučuje od 1. září 2011 ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu 

ZŠ T. G. Masaryka Vimperk.  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

ZŠ TGM je připravena poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání pro jejich profesní i osobní život. 

 

Profiluje se především v těchto oblastech: 

Sport 

Na 2. stupni sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměření na běžecké a 

sjezdové lyžování, snowboarding, atletiku. 

Sportovní kroužky pro žáky 1. i 2. stupně. 

 

Zájmové kroužky s uměleckým zaměřením  

mažoretky 

pěvecké kroužky 

dramatický kroužek 

výtvarný kroužek 

 

Výuka cizích jazyků 

výuka cizích jazyků - od 1. ročníku AJ 

jazykový kroužek NJ 

2. cizí jazyk – německý jazyk od 8. ročníku  

 

Předmět zaměřený na práci s počítačem 

Informatika ve 4., 5., 6. a 8. ročníku jako povinný předmět. 

 

Usilujeme o to, aby žáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě, tj. více 

se zaměřujeme na praxi a na činnostní učení. 

Zavádíme do výuky efektivní metody výuky (skupinové a projektové vyučování). 

Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií. 

Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, preferujeme výuku sportovní výchovy, výuku 

zájmových útvarů, nepovinných předmětů. 

Posilujeme výuku cizích jazyků. 
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Provádíme integraci žáků s SPU do tříd s ostatními dětmi. 

Probíhá inkluzivní vzdělávání. 

Rozvíjíme žáky nadané a vytvoříme jim podmínky pro jejich rozvoj. 

Vedeme žáky k účasti v různých soutěžích, snažíme se o získání úspěchů v okresních a dalších 

kolech soutěží. 

Počty hodin v jednotlivých ročnících 

Žáci v 1. ročníku mají týdně 21 vyučovacích hodin, ve 2. ročníku mají týdně 22 hodin; od 1. třídy 

probíhá výuka anglického jazyka, 1 hodina týdně.  

Ve 3. až 5. ročníku mají 25 vyučovacích hodin, z toho 3 hodiny anglického jazyka; hodiny angličtiny 

se dělily v 5. ročníku. 

Žáci v 6. ročníku se týdně vyučují 29 hodin, mají povinný předmět Informatika.  

7. ročník má 30 hodin týdně. Oba ročníky mají 4 hodiny anglického jazyka týdně, některé hodiny 

byly dělené se zaměřením na konverzaci. 

8. ročníkům byla přidána 1 hodina českého jazyka, byl zrušen předmět Svět práce. Celkový počet 

vyučovacích hodin týdně zůstal stejný, tj. 32 hodin. Od 8. třídy se žáci učí týdně 3 hodiny 

anglickému jazyku a 3 hodiny 2. cizímu jazyku – německému. 

Žáci 9. ročníků se vyučují 31 hodin týdně. Hodiny německého jazyka byly dělené.  

 

b) Projekty 

 

Pomáháme si – Šablony II 

1. 1. 2019 byl započat nový projekt. Byl ukončen k 30. 6. 2021. Do tohoto data byl prodloužen 

vzhledem ke koronavirové situaci. 

 V rámci něho pobíhaly tyto aktivity:  

 Činnost školního psychologa 

 Školní asistenti v ZŠ 

 Školní asistenti v ŠD 

 Logika a deskové hry 

 Projektové dny ve ŠD a v ZŠ 

 Vzdělávání pedagogů 

 

Pomáháme si – Šablony III 

1. 1. 2021 byl započat nový projekt. Bude ukončen 31. 12. 2022 

 V rámci projektu pobíhají tyto aktivity: 
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 Školní asistent ZŠ 72x (0, 3 úvazku na 24 měsíců) 

 Školní psycholog ZŠ 12x (0,5 úvazku na 12 měsíců) 

 Projektové dny v ZŠ 7x 

 

c) Kroužky 

 

Nabízené kroužky nestihly zahájit činnost, školy byly uzavřeny. Distančně byl uskutečňován jen 

kroužek němčiny. 

Nabízené kroužky: 

 Mažoretky (uč. A. Rückerová) 

 Mažoretky – přípravka (řed. D. Rückerová)  

 Dovedné ruce – kroužek při ŠD (vych. A. Klausová) 

 Pěvecký kroužek při ŠD (vych. L. Malíková) 

 Sportovní kroužek při ŠD (vych. L. Latková) 

 Bruslení při ŠD (vych. L. Latková) 

 Volejbal (uč. J. Hudečková) 

 Basket (uč. J. Bejček) 

 Hravá matematika (uč. M. Mondlová) 

 Německý jazyk (uč. P. Hříbalová) 

 Dramaťák (uč. I. Karasová) 

 

Partnerské kroužky: pracovaly až po uvolnění opatřeních 

 Skiraple – organizuje SKI Šumava  

 Snowboard – SK SNOWRIDERS 

 

d) Nepovinný předmět 

 

Náboženství (V. Předotová) - nebyl realizován 

Iva Karasová 
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 VI. Zaměstnanci školy   
 

Vedení školy 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv 

Mgr. Iva Karasová, zástupce řed. školy, 1. stupeň 

 

Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167 

Mgr. Dagmar Daňková  

 

Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku 

Mgr. Iva Karasová 

 

Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku 

Mgr. Alžběta Rückerová 

 

ICT koordinátor – budova 1. máje 

Mgr. Alžběta Rückerová 

 

ICT koordinátor – budova Pražská 

Mgr. Dagmar Daňková 

 

Preventista rizikového chování 

Mgr. Vladislava Lehečková 

 

Školní psycholog 

PhDr. Alena Wagnerová  

 

Speciální pedagog 

Mgr. Martina Bačíková 

 

Třídní učitelé 

Mgr. Lenka Kohoutová – I. A, 1. stupeň, AJ 

Mgr. Martina Mondlová – I. B, 1. stupeň, AJ 

Mgr. Petra Malíková – II. A, 1. stupeň, AJ 

Mgr. Jana Frčková – II. B, 1. stupeň 

Mgr. Martina Bačíková – III. A, 1. stupeň, Inf. 

Mgr. Dagmar Daňková – III. B, 1. stupeň, Inf. 

Mgr. Jitka Ondřejová – IV. A, 1. stupeň, ČJS 

Mgr. Michael Hrdý – IV. B, 1. stupeň, Pv 

Mgr. Aneta Králová – V. A, ČJ, NJ, Hv, Inf. 

Mgr. Petra Hrůšová – V. B, 1. stupeň, Tv 
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Mgr. Alžběta Rückerová – VI. A, ČJ, Hv, Svět práce 

Ing. Pavla Nováková – VI. B, Př, Ch, Pv, Vv, Pč 

Mgr. Zuzana Vaňková – VII. A, M, AJ,  

Mgr. Lenka Klímová – VII. B, ČJ, D 

Mgr. Jana Hudečková – VIII. A, Př, Tv, Vv 

Mgr. Bohumila Sellnerová – VIII. B, M, Př  

Mgr. Vladislava Lehečková – IX. A, D, Z, VKO 

Mgr. Martin Procházka – IX. B, M, F 

 

Ostatní učitelé 

Mgr. Dana Toušlová – ČJ, VKO 

Mgr. Josef Bejček – Z, Tv 

Mgr. Jiří Toušl – M, F, Pv, Pč 

Ing., Mgr. Iva Nováková – AJ, Vv 

Mgr. Petra Hříbalová – NJ, Hv, Vv, Pv 

Ing. Anna Chrstošová – Inf.  

Mgr. Hanuš Rücker – Vv 

Mgr. Kateřina Mondlová – AJ, Pv, Vv 

Bc. Albert Hrůša - AJ 

 

Školní družina 

Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka 

Alena Klausová 

Bc. Monika Žižková 

Lucie Latková 

 

Ekonomický úsek 

Drahomíra Staňková – hlavní účetní 

Ing. Michal Gabauer - mzdový účetní 

Hana Smolová - administrativní práce 

 

Školník 

Karel Hercik 

 

Údržba 

Marián Hupka 

 

Úklid 

Šárka Narovcová – budova 1. máje 

Hana Smolová - budova 1. máje 

Ludmila Důrová – budova 1. máje 

Věra Trojanová – budova Pražská 167 
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Šárka Važanová -  budova Pražská 167 

Ludmila Hodoušková - budova 1. máje 268 

Martina Hleděncová - ŠJ 

 

Školní jídelna  

Monika Procházková, vedoucí ŠJ 

Ludmila Hodoušková, vedoucí kuchařka 

Jaroslava Kantorová 

Ivana Michalová 

Dana Klasová 

Martina Hleděncová 

 

Asistent pedagoga 

Marie Košková 

Ing. Jolana Smolová 

Lenka Josefíková 

Jitka Temňáková 

Bc. Monika Žižková 

Renata Šimůnková 

Jana Lampová 

 

Školní asistent 

Bronislava Desatová 

Alena Iglerová 

Jitka Temňáková 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Oblast pedagogiky, psychologie 

Porady školních metodiků prevence rizikového chování 

Porady asistentek pedagoga s ředitelkou školy 

Porady ŠPP (výchovní poradci, metodik prevence, školní psycholožka, speciální pedagožka, 

ředitelka školy) 

Spolupráce asistentů s pedagogy 

 

Ostatní školení 

Čtenářská gramotnost – 2 pedagogové – pravidelně 1x za měsíc, některé online 

Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ 

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ 

Základy programování na 1. stupni 
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Školení dmsoftware – online 

Konference pro učitele VIM. – online 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 

Zábavné vyučování na 1. stupni 

Nová média a aplikace ve výuce NJ – webinář 

Začlenění jógy a jógových prvků do výuky na ZŠ 

Metody vyučování čtení – webinář 

Oblastní workshop I.ZS. První kroky algoritmizace a programování pro nejmenší školáky 

Aby práce s pomůckami přinášela výsledky - online 

Aktivizace žáků v Teams 

Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ – online 

ATTAVENA – informační  - online 

Dvoudenní školení projektu ATTAVENA – Rozvíjení digitální kompetence pedagogů 

Školení BOZP, PO – všichni zaměstnanci školy 

Školení první pomoci – všichni zaměstnanci školy 

 

Školení vedoucích pracovníků školy 

Porada k výkazům MěÚ Vimperk  

Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně + 1. pomoc 

Škola terč legislativních změn - online 
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 VII. Výchovné a kariérové poradenství,  

metodik prevence, ICT 
 

a) Výchovné poradenství 1. – 4. ročník 

 

Péče o žáky nadané a chytré, ale i žáky s vývojovými poruchami učení a se specifickými potřebami 

se distanční výukou komplikovala. Přesto se jednotliví učitelé snažili i v on-line vysíláních upínat 

pozornost žáků s podpůrnými opatřeními a pomáhat žákům z  prostředí sociálně 

znevýhodněného. V době distanční výuky učitelé, učitelky i asistentky pedagoga byli v kontaktu 

na dálku s žáky s podpůrnými opatřeními. Nabízeli jim pomoc individuální, telefonickou, práci 

s asistentem  on-line či pokud to opatření dovolila, individuální konzultace a doučování. Žákům 

byly shromažďovány písemné dokumenty a předávány v určenou hodinu. 

 

V hodinách prezenční výuky jsme rozvíjeli vzájemnou spolupráci s jednotlivými učiteli při řešení 

výchovných a výukových problémů ve spolupráci s asistenty pedagogů a školními asistenty.  

 

Školní poradenské pracoviště tvořené školní psycholožkou PhDr. Alenou Wagnerovou, speciální 

pedagožkou Mgr. Martinou Bačíkovou, metodičkou prevence rizikového chování Mgr. 

Vladislavou Lehečkovou a výchovnými poradci Mgr. Ivou Karasovou a Mgr. Alžbětou Rückerovou 

společně s ředitelkou školy Mgr. Dagmarou Rückerovou a s pedagogicko – psychologickými 

poradnami hledaly řešení ve vzdělávání především neúspěšných žáků. 

 

V rámci plánů osobního rozvoje dítěte pracovali žáci při prezenční výuce na hodinách reedukace. 

2 reedukační hodiny probíhaly pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Frčkové, 1 hodina pod 

vedením paní učitelky Anety Králové. 

Do reedukace byli žáci zařazeni v září podle stupně naléhavosti a potřebnosti, do hodin docházeli 

se souhlasem rodiče a s jeho aktivní spoluprací na reedukačních cvičeních. 

Vybraní žáci pracovali v odpoledních hodinách pod vedením speciální pedagožky. 

  

Iva Karasová 

 

b) Výchovné poradenství 5. – 9. ročník 

 

Péče o vycházející žáky 

Na konci školního roku 2021 opustilo naši školu celkem 31 žáků. 30 žáků bylo z 9. tříd a 1 žákyně 

ze třídy 8. B.  

Přihlášky na talentové zkoušky bylo potřeba odeslat nejpozději do 30. listopadu, přihlášky na další 

obory bylo nutné podat do 1. 3. 2020. Zájemci, kteří se hlásí na učební obory, přijímací zkoušky 

nevykonávali. 
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23 žáků se hlásilo na střední školy, 8 žáků si podávalo přihlášky na učební obory.  

Řešení přihlášek probíhalo online formou nebo individuální návštěvou žáků ve škole. Individuální 

konzultace byly v době uzavření škol povoleny.  

Kvůli pandemii nemohli mít žáci tak pestrý program při pomáhání s výběrem školy. Deváťáci stihli 

před uzavřením škol navštívit pouze jednu akci – Burzu škol. Testování na profesní orientaci ještě 

v říjnu provedla v obou 9. třídách psycholožka Alena Wagnerová. Žáci již z tepla domova mohli 

využívat aplikace Salmondo. Salmondo je komplexní webový systém. Pomáhá žákům určit 

vhodný studijní i profesní směr. Obsahuje několik psychologických testů osobnosti, zájmů nebo 

motivace a další psychologické a manažerské nástroje pro lepší sebepoznání a osobní rozvoj. 

Ostatní informace ze škol (propagační letáky) nebo informace z MŠMT o konání přijímacích 

zkoušek, byly dětem předávány online formou.  

Vše se zvládlo a všichni žáci se dostali na jimi vybrané střední školy nebo učební obory. Čtyřem 

žákům se to povedlo ale až v 2. kole přijímacího řízení.  

Žáci 9. tříd byli na podzim online testováni v národním testování SCIO z M, ČJ, OSP. Nejlépe byli 

žáci hodnoceni v českém jazyce, poté v OSP a v matematice.  

Na osmileté gymnázium odešlo z pátých tříd celkem 12 žáků. Dva z toho se dostali až na odvolání. 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

V oblasti péče o žáky probíhá po celý rok vyhledávání a následné řešení specifických potřeb žáků 

ve speciálních poradenských centrech nebo pedagogicko-psychologických poradnách. Výsledky 

šetření jsou konzultovány s výchovným poradcem. Učitelům jsou předávány zprávy o výsledcích 

šetření. V případě zájmu je učitelům věnována individuální péče při vytváření individuálních 

vzdělávacích plánů nebo při tvoření plánů podpory. Všichni učitelé mají k dispozici přehled žáků 

s vývojovými poruchami.  

Alžběta Rückerová 

 

c) Hodnocení protidrogové prevence  

 

Ve školním roce 2020/2021 byl částečně realizován preventivní program, který vycházel ze 

zkušeností předešlých let, sociálního klimatu školy a možností, kterými škola disponuje. Plnění 

preventivního programu bylo ovlivněno epidemií koronaviru a přechodem z prezenční na 

distanční výuku od 12. 10. 2020 – 30. 11. 2020, 1. 1. 2021 – 10. 5. 2021.   

Na 1. stupni byly realizovány programy Městské policie -  Bezpečnost silničního provozu pro 1., 

2., 3., 4. třídy, programy Portus Prachatice, Škádlení nebo šikana pro 4. třídy.  

Na 2. stupni neproběhly žádné programy z výše uvedených důvodů. Ve všech třídách při distanční 

výuce byla pozornost věnována sociálním sítím, kyberšikaně. 

V průběhu školního roku se na metodika prevence neobrátil žádný z rodičů.  
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V oblasti vztahu metodika prevence k pedagogickému sboru lze konstatovat kladný přístup 

učitelů k problematice rizikového chování.   

Informovanost sboru proběhla celkem na pedagogických radách a dle potřeby individuálně. 

Učitelům byly poskytovány potřebné informace i postupy řešení se žáky, vyvěšena byla 

informační nástěnka ve sborovně s aktuálními informacemi, materiály pedagogické poradny, 

články z časopisu prevence.  

 

Vladislava Lehečková 

                                                                                                             

d) ICT 

 

Ve školním roce 2020/2021 došlo na popud ICT koordinátora k modernizaci několika tříd, které 

byly vybaveny novými projektory s plátnem. K realizaci došlo na podzim roku 2020.  

Díky spojení s projektem Attavena, do kterého školu zapojila ředitelka školy, jsme na podzim 

obdrželi do školy 15 nových notebooků, 10 stolních PC a 10 sad pro výuku robotiky (Lego 

Mindstorms EV 3). 

Protože od října 2020 opět fungovala na školách distanční výuka, bylo potřeba zakoupit pro výuku 

další potřebné vybavení. Z peněz MŠMT jsme tak pořídili nové notebooky, grafické tablety, 

vizualizéry, výukové programy – např. Včelka, interaktivní učebnice, sluchátka, panoramatickou 

kameru atd.  

Do distanční výuky byly od listopadu 2020 zapojeny všechny třídy ZŠ TGM Vimperk. Prací ICT 

koordinátora bylo žákům rozeslat potřebné přihlašovací údaje do Teamsu, rozeslat manuály 

k přihlášení, aktualizovat týmy v Teamsu a být neustálou technickou podporou učitelům, žákům 

i jejich rodičům.  

Od března 2021 zavedla škola online žákovské knížky. Úkolem ICT koordinátora bylo vytvořit 

žákům hesla do Školy Online. Dále bylo nutné vytvořit manuál, který byl žákům zaslán, aby se 

v hodnocení ve Škole Online dokázali orientovat. Důležité bylo proškolit učitele, aby uměli do 

Školy Online zadávat známky. Další školení učitelů proběhlo ve čtvrtletí, kdy se v hodnocení žáků 

musely provést uzávěrky. Žáci tak po potvrzení hodnocení učitelem viděli známku, která jim byla 

z jednotlivých předmětů navrhována.  

Stálou činností ICT koordinátora je být technickou podporou učitelům, žákům a rodičům.  

Příští rok je v plánu dovybavit třídy projektory, interaktivními tabulemi a pořídit další interaktivní 

materiály a programy. Snažit se budeme také o to, abychom více využívali možností aplikace Škola 

Online.  

 

Alžběta Rückerová 
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 VIII. Spolupráce školy s partnerskými organizacemi  
 

Zřizovatelem naší základní školy je Město Vimperk a je zároveň hlavním partnerem školy. Členkou 

ZM Vimperk je Mgr. Dagmar Rückerová (předsedkyně kulturní komise). Starostkou města je 

Ing. Jaroslava Martanová, místostarosta Mgr. Zdeněk Kuncl, členové rady Ing. Petr Samek, 

JUDr. Tomáš Samek, Ing. Bohumil Petrášek. 

Zřizovatel, vedení radnice a vedoucí finančního odboru Ing. Jandová pravidelně pořádá 

projednávání příspěvku na provoz zřizovaných organizací se statutárními zástupci. Výše příspěvku 

v tomto roce umožňovala bezpečný provoz školy v obou budovách, pro rok 2021 byly projednány 

investiční záměry. Vedení radnice se účastní školních akcí, jakými je např. Rozsvícení vánočního 

stromu na 2. adventní neděli. 

 

a) Spolupráce s MěÚ Vimperk 

 

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk 

OŠKaCR je organizátorem mezinárodního filmového festivalu Natur Vision, který byl v letošním 

roce organizován z důvodu protiepidemických opatření náhradním způsobem. Žáci zhlédli 

některé filmy s přírodní tematikou v prostorách svých tříd. 

Odbor školství se spolupodílí na tvorbě rozpočtu školy a spolupracuje v rámci své pravomoci na 

zabezpečení vzdělávacího procesu i chodu školy. Naše škola výrazně oceňuje podporu paní Evy 

Hervertové v případě záležitostí týkající se financování školy. Komunikace byla v letošním roce 

zajišťována především telefonicky či emailem jak s vedoucí odboru (Mgr. Martina Křížová), tak 

s Evou Hervertovou či ostatními členy odboru. 

 

Odbor investic a údržby 

OIaÚ připravuje vypsání výběrového řízení, podílí se na organizaci činnosti výběrové komise a po 

podpisu smlouvy, vykonává stavební dozor na jednotlivých akcích, připravuje ve spolupráci 

s vedením školy rozpočet investičních akcí školy na kalendářní rok. Ve spolupráci s tímto odborem 

probíhají i drobné opravy školních budov a jejich okolí. Vedoucí odboru Ing. Michal Janče je 

předsedou školské rady, výborná spolupráce je též se členy odboru Alenou Szabovou a Petrem 

Květoněm. 

 

 Odbor životního prostředí 

 Jednou z nejvýraznějším činností ve smyslu spolupráce s tímto odborem je výsadba stromu 

absolventů na nábřeží řeky Volyňky. Každá 9. třída, která absolvuje povinnou školní docházku, 

vykope na vyznačeném místě prostor pro kořenový bal stromu, samostatně ho po pomoci 

odborníků zasadí a připraví se k této akci program. Strom je označen rokem výsadby, třídou a 

druhem. I v letošním školním roce se podařilo výsadbu stromu absolventů uskutečnit. 

V provozu je pro školy Vimperska dopravní hřiště, jež spravuje OŽP.  Prostřednictvím odboru 

dopravy pokračuje spolupráce s Hankou Malíkovou, která zajišťuje dopravní výchovu nejen pro 
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naše žáky, ale také pro žáky okolních škol. O dobrý stav využívaných koloběžek a kol se finančně 

stará OŽP. Nadále zůstává možnost využívat dopravní hřiště i pro veřejnost. 

 

b) Městská policie, Policie ČR 

 

Strážníci MP pomáhali zajišťovat v rámci své profese pořádané akce.  V oblasti prevence proběhla 

léty osvědčená beseda žáků 1. ročníku se strážníkem MP, která byla zaměřena na bezpečné 

chování dětí v silničním provozu. 

 

c) 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. Kulturní akce v MěKS nebylo v letošním školním roce možné uspořádat z důvodu 

protiepidemických opatření. 

 

d) Národní park Šumava 

 

Přestože NP Šumava připravil pro žáky i pedagogy pestrou nabídku výchovných programů 

s ekologickou tematikou, nebylo možné je v letošním roce uskutečnit nebo se jich zúčastnit.  

 

f) Městská knihovna 

 

Knihovna ve Vimperku nemohla v letošním roce plně rozvinout spolupráci. 

 

e) Městské služby Vimperk 

 

Tato organizace patří mezi velmi potřebné partnery školy a spolupráce je na velmi dobré úrovni. 

Zajišťuje zimní údržbu v okolí školy, kosení trávy ve vegetačním období, drobnější opravy na 

školním pozemku, popř. i v budovách. Zimní stadion nebylo možné v letošním roce využít. 

 

f) Městské lesy Vimperk  

jsou tradičním partnerem školy a pomáhají v péči o okolní zeleň, podporují školní i mimoškolní 

aktivity v případě zapůjčení materiálu, oprav a údržby.  

 

g) Státní zámek 

V letošním roce nebylo možné spolupráci rozvinout. 

 

Dagmar Rückerová 
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 IX. Žáci školy 
 

Počty žáků 

a) k 30. 9. 2020 

 

 Celkem Hoši Dívky 

1. stupeň 191 94 97 

2. stupeň 176 83 93 

1. + 2. stupeň 367 177 190 

 
b) k 30. 6. 2021 

                               

 Celkem Hoši Dívky 

1. stupeň 194 96 98 

2. stupeň 177 83 94 

1. + 2. stupeň 371 179 192 

 

 

Prospěch 

I. pololetí 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 169 38 0 1 

2. stupeň 48 107 13 0 

     

II. pololetí 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 157 31 6 0 

2. stupeň 54 110 13 0 
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Výchovná opatření 

 

 Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka ŘŠ 2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

Pochvala  

TU a ŘŠ 

Premiant 

školy 

1. pololetí  

1. stupeň 0 0 0 0 0 3 0 

2. stupeň 0 0 0 0 0 21 0 

Celkem 0 0 0 0 0 24 0 

2. pololetí  

1. stupeň 0 0 0 0 0 36 157 

2. stupeň 3 1 0 0 0 36 54 

Celkem 3 1 0 0 0 72 211 

1. + 2. pol.  

1. stupeň 0 0 0 0 0 39 157 

2. stupeň 3 1 0 0 0 57 54 

Celkem 3 1 0 0 0 96 211 

 

Iva Karasová 
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 X. Zápis do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk 
 

V souvislosti s protiepidemickými opařeními a z důvodu zaručení bezpečnosti dětí i dospělých 

proběhl zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti dětí DISTANČNÍM ZPŮSOBEM v termínu 

od 1. dubna do 16. dubna 2021. 

 

Zákonným zástupcům jsme nabídli čtyři možnosti podání žádosti o přijetí jejich dítěte. 

Elektronického formuláře využilo 8 rodičů, datové schránky 2 rodiče, emailem byla zaslána 1 

žádost, poštou 3 žádosti. Nejvíce žádostí bylo předáno osobně do podatelny školy, tento způsob 

využilo 41 rodičů, dalším 8 rodičům jsme poskytli podporu při osobním vyplňování žádosti.  

 

Celkem bylo do naší školy podáno 63 žádostí o přijetí, z toho se jednalo o 15 žádostí mimo 

spádovou oblast naší školy. O odklad školní docházky o jeden rok pro své dítě požádalo 6 rodičů. 

Z předcházejících údajů je zřejmé, že vzhledem k vysokém počtu zapsaných dětí budeme řešit ve 

školním roce otevření tří prvních tříd. 

 

Zákonný termín konání zápisu je stanoven 1. 4. – 30. 4., a tak rozhodnutí, kterým se vyhovuje 

žádosti o přijetí, bude oznámeno zveřejněním přidělených registračních čísel dne 3. 5. 2021 na 

veřejně přístupném místě (hlavní vchod školy) a na webu školy. Přidělená registrační čísla 

žadatelů byla zákonným zástupcům dětí zaslána. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě mohou 

zákonní zástupci obdržet v budově ZŠ TGM 1. máje 268 po předchozí telefonické domluvě. 

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru a na budoucí prvňáčky se moc těšíme!  

O záležitostech souvisejících s nástupem do 1. ročníku Vás budeme informovat prostřednictvím 

školního webu či emailem. 

 

Dagmar Rückerová 
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 XI. Výsledky žáků v soutěžích 

Olympiáda v českém jazyce 

školní kolo  

Martin Kučera 9. B - 1. místo  

Diana Izhboldina 9. B - 2. místo  

Tereza Czerwenková 9. A  - 3. místo 

okresní kolo distančně - Martin Kučera - 2. místo  

krajské kolo distančně - Martin Kučera - 6. místo 

 

Soutěž v anglickém jazyce  

školní kolo  

kategorie II. A  

Tereza Czerwenková – 1. místo  

Štufka Matěj - 2. místo  

Polívková Ellen – 3. místo 

kategorie I. A  

Kunc Jan – 1. místo 

Le Mai Uyen – 2. místo 

Štufková Magdaléna – 3. místo 

okresní kolo 

Jan Kunc - 1. místo 

Tereza Czerwenková - 3. místo 

 

Soutěž v německém jazyce 

okresní kolo distančně 

Ellen Polívková – 2. místo 

 

Olympiáda v dějepise 

školní kolo 

Tereza Czerwenková – 1. místo 

Jakub Krejčí – 2. místo 

Aneta Nová – 3. místo 

distančně okresní kolo 

Czerwenková Tereza – 6. místo 

 

Mladý chemik 

krajské kolo on-line 

Adam Bartušek – 1. místo 

národní kolo on-line 

Adam Bartušek – 16. místo 
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 XII. Rada žáků 
 

Činnost RŽ nebyla prakticky zahájena z důvodu minimální přítomnosti žáků na prezenční výuce. 

Přesto žáci 9. ročníku uspořádali pro své mladší spolužáky na 1. stupni jednu tradiční akci – 

Mikulášskou družinu. Vzhledem k epidemickým opatřením tentokrát žáci v kostýmech čertů, 

andělů a Mikuláše nenavštívili žáky na 1. stupni v jejich třídách, ale venku. Třída 9. A se s 1., 2., 3. 

a 4. A setkala v městském parku u kašny, jež byla vyzdobena pracovnicemi odboru školství do 

podoby adventního věnce, 9. B potěšila 1., 2., 3. a 4. B u Betléma, který byl tentokrát také 

instalován v městském parku. Děti připravily pro Mikuláše básničky i písničky a byly obdarovány 

nadílkou v podobě sladkostí věnovaných Radou rodičů, z. s.. 

 

Dagmar Rückerová 
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 XIII. Akce školy, kultura, sport, zájmová činnost 
 

Akce školy - ovlivněno distanční výukou a vládními hygienickými opatřeními  

Divadla + hudební pořady 

O rybáři a rybce – ŠD 

Filmová představení 

Natur Vision – 1. – 9. třídy 

Besedy  

Dopravní výchova – 4. třídy 

Dopravní výchova 5. A, 5. B 

Exkurze 

Mirakulum – 6. A 

Soumarské rašeliniště – 5. B, 8. B, 8. A, 7. A, 3. B 

Vimperský zámek – 7. A, 7. B, 4. A, 4. B, 6. B,  

Vycházka městem – 2. A 

Vodník – 1. A, 1. B 

Blatná – 5. A 

Boubínské jezírko – 6. B, 1. A, 1. B 

Hrabice – 3. A 

Vimperský okruh – 9. B 

Lipka – 9. A 

Výukové programy 

Výukové programy Národního parku Šumava – 1. - 9. třídy – zrealizovaly se jen některé 

Programy Phénix – prevence rizikového chování – 2., 6. a 7. tř. 

Další akce mimo školu, projekty 

Světový den první pomoci – 1. – 5. třídy 

Plavecký výcvik – 3. a 4. třídy bazén Sušice  

Strom absolventů 9. A, 9. B 

Pasování prvňáčků na čtenáře – projekt MAS Šumavsko – 1. A, 1. B 

Pasování na žáky ZŠ TGM - MěKS 

Mikulášská nadílka – 1. – 4. třídy 

Rozsvícení vánočního stromu – 9. tř. 

Škola nanečisto – návštěvy MŠ na horní škole 

Projekt 1. a 9. tříd  

Projektové dny MAS Šumavsko – 1. tř. 

 

Iva Karasová 
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Čtenářská gramotnost 

Do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti jsme se zapojili ve 

školním roce 2017/2018 spolu s dalšími školami z blízkého okolí. Ve školním roce 2020/2021 na 

hodiny čtenářské gramotnosti docházely Iva Karasová a Martina Mondlová. Setkání probíhala na 

ZŠ Stachy a také online v době uzavření škol. Projekt byl ukončen 8. 6. 2021. 

 

Iva Karasová 

 

Dopravní hřiště 

Ve čtvrtek 8. 9. 2020 proběhla výuka dopravní výchovy žáků 4. A a 4. B naší školy pod vedením 

paní Malíkové a Kunešové. Akce byla velmi pěkně zorganizovaná a vedená. Žáci pracovali nejdříve 

2 hodiny ve třídě a nakonec měli praktickou část na dopravním hřišti u školy v parku. Děti si výuku 

opravdu užily. 

Druhá část výuky proběhla na jaře 2. 6. 2021. Opět žáci pracovali ve třídě, vypracovali test znalostí 

z dopravní výchovy a získali všichni řidičský průkaz. Praktická část proběhla na dopravním hřišti u 

školy. Nechyběly ani pěkné odměny.        

 

Jitka Ondřejová, Michael Hrdý 

 

Plavání 3. a 4. ročník, školní rok 2020/2021 

V tomto školním roce proběhl základní plavecký výcvik 3. a 4. ročníků, a to v období září – listopad 

2020. Žáci jezdili plavat každý týden do plaveckého bazénu v Sušici. Je to moderní sportovní 

zařízení s možností plného vyžití pro všechny děti. Lekce byly hrazeny školou, cestovné 

autobusem platili částečně rodiče a částečně bylo financováno z dotace. 

Kurz každého ročníku měl obsahovat 20 lekcí. Bohužel se kurz uskutečnil pouze 4x z důvodu 

uzavření bazénu (Covid 19).  

 

Jitka Ondřejová, Martina Bačíková 

 

Dopravní výchova   

Z důvodu distanční výuky a dalších opatření se v letošním školním roce dopravní výchova 

uskutečnila v rámci hodin předmětů člověk a jeho svět a tělesná výchova bez pravidelných besed 

a setkání s příslušníky Městské policie ve Vimperku. 

Dagmar Daňková  

Rozsvícení vánočního stromu 

Druhá adventní neděle patřila tradiční akci ve Vimperku – Rozsvícení vánočního stromu ZŠ TGM 

Vimperk, tentokrát s komornějším programem. Postarali se o něj žáci 9. A s třídní učitelkou 

Vladislavou Lehečkovou, žáci 9. B s třídním učitelem Martinem Procházkou pod režijním vedením 

Alžběty Rückerové. 
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Program probíhal bez přítomnosti diváků, ale byl vysílán online, takže ho sledovaly desítky diváků 

z tepla svých domovů. Po technické stránce zajistili vysílání a zpracování videa Alžběta Rückerová 

a Michal Gabauer. Deváťáci si k rozsvícení připravili pod vedením Alžběty Rückerové Vánoční 

příběh s tematikou narození Ježíška a jeho obdarování. Vlastně je to povídání o dárcích, které 

jsou o Vánocích velkým očekáváním. Není důležité, jak drahý dárek je, ale zdali je mu „vnuknuta 

duše“. 

Rozsvícení vánočního stromu bylo propagováno v médiích, a tak naši akci přišel podpořit vzácný 

host – MUDr. Tomáš Fiala, senátor, ředitel strakonické nemocnice. Pozdravil žáky i zaměstnance 

školy a popřál spokojené Vánoce a pevné zdraví. Strom byl rozsvícen za zvuku Alžbětinské 

serenády v podání K. Gotta. 

V závěru programu byla vyhlášena jako každý rok charitativní sbírka pro opuštěná zvířata. 

Veškeré darované finanční prostředky, krmivo i další materiál byly předány odboru životního 

prostředí. 

Přání do kabelové televize: 

Devět hvězd září na našem stromě, 

přináší pohodu ve školním domě. 

Děkujem maminkám, tátům i dětem, 

že umí bojovat s dnes těžkým světem. 

Co popřát vzácného? Každý to praví. 

Pohodu, lásku a hlavně zdraví. 

Dagmar Rückerová 

 

Mléko a ovoce do škol   

Projektu se v letošním roce zúčastnilo 371 dětí. Děti dostávaly pravidelně 1 x v týdnu dotované 

výrobky - neochucené mléko a ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Po dobu distanční výuky byl 

projekt pozastavený. Po nástupu dětí do škol opět následovaly pravidelné dodávky mléka a ovoce 

nebo zeleniny.  

Doprovodná opatření byla realizovaná v květnu. Žáci obdrželi v rámci doprovodných opatření 

Jihočeský Nature bílý jogurt (bez laktózy), Lipánek tvarohový (méně sladký), Jihočeské žervé a 

ochutnávkové balíčky s ovocem (grapefruit, kiwi, hrachové lusky).   

V září opět dostali nastupující žáci do prvních tříd od firmy Laktea, o.p.s. dárkové krabičky.  

 

Dagmar Daňková, Monika Procházková   

Projekt Škola nanečisto 

Projekt jsme letos byli nuceni uskutečnit v omezeném rozsahu díky uzavření škol a dalším 

protiepidemickým opatřením. Z plánovaných pěti setkání s předškoláky se uskutečnil pouze Den 

otevřených dveří v budově Pražská 167, návštěva dětí v hlavní budově školy (1. máje) a pasování 

na žáky ZŠ TGM v Městském kulturním středisku ve Vimperku. 
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1. setkání  

Den otevřených dveří ve škole v parku jsme pro budoucí žáky prvních tříd a jejich rodiče připravili 

ve dnech 2. a 3. června.  

První termín byl určený pro MŠ Klostermannova, druhý pro MŠ 1. máje. Celkem si přišlo 

prohlédnout školu se svými dětmi 36 rodičů. Prošli společně v doprovodu vyučujících celou školu 

od sklepa až do druhého patra. Viděli vybavení jednotlivých tříd a učebnice, ze kterých se budou 

od září učit. Děti plnily drobné úkoly a zkoušely, jaké to bude sedět ve školní lavici. Vyučující se 

snažili zodpovědět všechny otázky, které se týkají chodu školy. Na rozloučenou děti dostaly 

drobné dárečky a sladkou odměnu. 

 

Dagmar Daňková 

 

2. setkání 

Po návštěvě rodičů s budoucími školáky v budově ZŠ TGM Pražská 167 proběhla další část 

projektu Škola nanečisto. Tentokrát se žáci z mateřských škol se svými vyučujícími přišli podívat 

do hlavní budovy školy. 

Děti z MŠ Klostermannova navštívily školu 8. června, děti z MŠ 1. máje dne 10. června. 

Na dětech vůbec nebylo znát, že nějaký čas předškolní vzdělávání neabsolvovaly. Byly zvídavé, 

aktivní, slušné a s radostí plnily připravené úkoly. 

A co jsme pro ně připravili? V prostoru hlavního vchodu jsme děti seznámili s osobou prvního 

prezidenta ČSR, jehož jméno nese ve svém názvu naše škola. Ve venkovní učebně na školní 

zahradě si děti zahrály na hudební nástroje podle vzoru svých starších kamarádů ze 6. A a 

prohlédly si zahradu. Tělesnou výchovu si děti vyzkoušely na atletické dráze a v prostoru pro skok 

daleký. Závěr patřil malé svačince ve školní jídelně. 

Děkujeme paní ředitelce Ireně Helmové a Zdeňce Gálové i oběma kolektivům pedagogů ve 

vimperských mateřských školách za spolupráci a podporu projektu Škola nanečisto i v tomto 

náročném školním roce. 

 

Dagmar Rückerová 

 

Pasování budoucích prvňáčků ZŠ TGM 

Pasování budoucích žáků 1. ročníku představuje finále projektu Škola nanečisto. Tentokrát jsme 

z důvodu protiepidemických opatření a také vzhledem k vysokému počtu zapsaných žáků zvolili 

jiný způsob organizace této slavnostní akce. Pasování proběhlo pro každou mateřskou školu 

zvlášť dne 15. června, prostor poskytlo Městské kulturní středisko Vimperk a patří mu za to 

poděkování. Při příchodu do sálu zhlédli rodiče se svými dětmi fotografie z předcházejících dvou 

akcí projektu, které zpracovala paní učitelka Daňková, pasováním provázela Iva Karasová, 

zástupkyně ředitelky. 

Zahájení pasování patřilo tentokrát videu, jež v obou prvních třídách natočila Alžběta Rückerová. 

Třídní učitelky Lenka Kohoutová a Martina Mondlová připravily se svými žáky hodiny matematiky 

a českého jazyka, při nichž děti ukázaly, jak v hodinách pracují a co navzdory náročné výuce na 
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dálku už umí. Na jejich zvládnutí učiva mají velký podíl rodiče, jejich trpělivost, spolupráce 

s vyučujícími i přijetí zodpovědnosti za vzdělávání svých dětí. Mnohokrát jim děkujeme. Video 

bylo doplněno hodinou tělesné výchovy v tělocvičně i ve venkovním prostoru dětského hřiště pod 

vedením paní učitelky Petry Hrůšové. 

V 15.30 hodin byly pasovány děti z mateřské školy Klostermannova a doprovodili je rodiče, popř. 

další členové rodiny. Žáci obdrželi buton s logem školy, pamětní list, knížku a dárek vyrobený ve 

školní družině. Pozdravit děti přišla také paní ředitelka Zdeňka Gálová a popřála jim hodně 

úspěchů při školní práci. V 17.00 hodin bylo zahájeno pasování dětí z mateřské školy 1. máje. Také 

je přišla pozdravit paní ředitelka Irena Helmová v doprovodu paní učitelky Dutkové, obě žákům 

popřály úspěšné zahájení školní docházky a rodičům poděkovaly za spolupráci. 

Na závěr pasování představila ředitelka ZŠ TGM Vimperk vyučující, které by měly v novém 

školním roce převzít výuku ve třech prvních třídách. Paní učitelky přítomným sdělily několik 

informací, které se týkaly organizace výuky v 1. ročníku, školní družiny, školní jídelny i organizace 

prvního školního dne. 

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání k slavnostnímu pasování, děkujeme jim za důvěru, již 

vyjádřili zapsáním svých dětí k povinné školní docházce do naší školy a všem přejeme pevné 

zdraví, příjemné letní měsíce a šťastné zahájení školního roku. 

 

Dagmar Rückerová 

 

Strom absolventů 

V letošním roce již po desáté žáci devátých ročníků vimperských škol, zasadili svůj strom. Akce se 

uskutečnila 10. 6. 2021 v aleji absolventů na pravém břehu řeky Volyňky.  

Sázení se zúčastnili zástupci Města Vimperk a to starostka města Ing. Jaroslava Martanová, 

místostarosta Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru životního prostřední Ing. Josef Kotál, ředitelka 

naší školy Mgr. Dagmar Rückerová.  

Celá akce proběhla jako malá slavnost, při které nechyběly proslovy, poselství vložená ke 

kořenům stromů, přání šťastného vykročení do dalšího studia vycházejícím žákům. Této 

slavnostní části předcházela příprava: kopání, práce s lopatou, hrabání, přihnojení, připevnění 

tabulky, správné usazení dubu letního a spousta souvisejících pracovních činností. I s tímto si žáci 

školy pod dohledem odborné firmy a pracovníků odboru životního prostředí hravě poradili. 

Nezbývá než popřát stromům zdárný růst a deváťákům šťastné vykročení do dalšího života.   

 

Vladislava Lehečková, Martin Procházka  

 

Olympiáda v německém jazyce 

Dne 20. 1. 2021 se v naší škole uskutečnilo školní kolo on-line olympiády v německém jazyce. 

Zájem z řad žáků 9. tříd byl poměrně vysoký, této soutěže v distanční podobě se zúčastnilo celkem 

10 z nich. Po úvodním představení žáci odpovídali na otázky k poslechovému textu a konverzovali 

na vybrané téma.  
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Výkony byly velmi vyrovnané, proto jsme se rozhodli 3. místo udělit Lucii Šifaldové (9. B) a Evě 

Tučkové (9. B), 2. místo Dianě Izhboldině (9. B) a 1. místo Ellen Polívkové (9. A) a Nele Kjučukovové 

(9. B). Obě děvčata předvedla nejlepší výkon nejen v poslechu a konverzaci, ale i v popisu 

určeného tématu a jedna z nich se zúčastní okresního kola, které proběhne opět distančně 24. 2. 

2021 v ZŠ TGM Vimperk od 09:00 hod. 

Okresní kolo v on line NJ se uskutečnilo 24. 2. 2021 v ZŠ TGM Vimperk. Všichni účastníci obou 

kategorií se přihlásili do platformy Teams ze svých škol za dohledu svého garanta. Zkouška 

obsahovala gramatický test, konverzaci na vybrané téma a rozhovor, ve kterém se každý účastník 

představil. Naši školu reprezentovala Ellen Polívková, která se, z rozdílem pouhého jednoho 

bodu, umístila na pěkném druhém místě.  

 

Petra Hříbalová 

 

Soubor mažoretek Klapeto 

Vzhledem k uzavření škol z důvodu epidemické situace v souvislosti s výskytem onemocnění 

Covid-19, nebyla činnost souboru v letošním školním roce plně rozvinuta.  

Kadetky clasic – zahájily tréninkovou činnost dvěma schůzkami, v dalším období se nedalo 

pokračovat. Čtyři tréninky proběhly v měsících květen, červen, o prázdninách se děvčata sešla na 

soustředění. 

 

Soustředění mažoretek 

Ve dnech 9. – 11. 8. se v budově Pražská 167 uskutečnilo soustředění mažoretek Klapeto. Cílem 

soustředění bylo navázat na tradici této zájmové činnosti školy, jež byla narušena výskytem 

onemocnění Covid. Jednotlivá cvičení byla zaměřena na správné držení těla, technickou práci 

s hůlkou, procvičování pochodu, zařazeno bylo i procvičování učiva z matematiky, českého a 

anglického jazyka, nechyběly ani hry a zábavné aktivity. 

 

Dagmar Rückerová 

 

Školní slavnost 2021 

Školní slavnost proběhla 28. června 2021 v prostoru školního hřiště budovy 1. máje 268. Z důvodu 

protiepidemických opatření byla slavnost rozdělena na dvě části. V 15 hodin proběhla akce pro 

žáky a rodiče 1. stupně, od 16 hodin pro žáky a rodiče 2. stupně. Garanty slavnosti byli třídní 

učitelé 9. ročníku V. Lehečková a M. Procházka, ozvučení tentokrát zajistil pracovník MěKS Petr 

Moravec. 

Hlavní součástí slavnosti bylo ocenění premiantů jednotlivých tříd. Žáci obdrželi buton 

s označením PREMIANT ZŠ TGM VIMPERK, jež jim předávala starostka města Vimperk Jaroslava 

Martanová a ředitelka školy Dagmar Rückerová. V programu vystoupili žáci 1. ročníku pod 

vedením svých třídních učitelek. 

Další tradiční součástí slavnosti je rozloučení žáků 9. ročníku s povinnou školní docházkou, kteří 

si k této příležitosti připravili taneční vystoupení, 9. A pod vedením Dagmar Rückerové, 9. B pod 

vedením Petry Hříbalové. Na památku žáci obdrželi buton ABSOLVENT ZŠ TGM VIMPERK. Při tzv. 
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vyřazení ze školy byli jednotlivci publiku představeni spolu s informací, jakou budoucí profesi si 

žáci vybrali. Po závěrečných slovech rozloučení a předání květinových darů zazněla školní píseň, 

kterou se všichni účinkující rozloučili. 

Součástí konce školního roku pro deváťáky je také sportovní zápolení. I letos si žáci zahráli fotbal 

a košíkovou s vyučujícími, mezi sebou si zahráli softball. 

 

Charitativní akce 

„Milé děti, vážení rodiče, dámy a pánové, letošní školní slavnost ZŠ TGM Vimperk probíhá ve 

chvílích, kdy v oblastech na Moravě, oblastech postižených hurikánem, všichni obyvatelé, hasiči, 

policisté, vojáci i dobrovolníci likvidují následky této živelné pohromy. 

Dobrovolné vstupné ze školní slavnosti 2021 zašleme postiženým oblastem. 

Děkujeme za přispění!“ 

 

„Vážená paní ředitelko, s velikou lítostí jsme sledovali, co způsobil ničivý hurikán ve vaší obci. 

Uvědomujeme si, jak těžké to mají všichni občané v Hruškách, jak těžce budou obnovovat své 

domovy a s jakými následky se budou muset všichni vyrovnat. 

V podělí 28. 6. 2021 jsme v naší škole – Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk - uspořádali 

tradiční školní slavnost na závěr školního roku a při této příležitosti jsme vyhlásili, že výtěžek 

dobrovolného vstupného bude zaslán na pomoc Moravě. 

Vybranou částku 20 780 Kč bychom rádi zaslali na účet Základní školy Hrušky. Prosím o informaci, 

zda dar přijímáte. 

Přejeme všem občanům v Hruškách dostatek sil a pevné zdraví při zdolávání všech následků 

živelné katastrofy, která jejich domovy postihla.“ 

S pozdravem Dagmar Rückerová 

 

Finanční dar pro ZŠ Hrušky byl přijat a odeslán na účet školy. 

 

Příměstský tábor v ZŠ TGM 

V rámci spolupráce s MAS Šumavsko c. z., prostřednictvím projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro ORP Vimperk II, pořádala ZŠ TGM v průběhu prázdnin příměstský tábor. Hlavním 

zaměřením byly aktivity podporující rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků. K této prázdninové 

činnosti byli zařazeni žáci 1. i 2. stupně na základě přihlášky potvrzené zákonným zástupcem. 

Kromě doplňování učiva a doučování, jež připravili vyučující daného předmětu, byly do programu 

nepobytového tábora zařazeny u odpočinkové, relaxační a zábavné aktivity. Prázdninová činnost 

formou příměstských táborů probíhala v obou budovách školy.  

Děkujeme pedagogům, kteří pro žáky připravili jak vzdělávací, tak zábavný prázdninový program. 

 

Dagmar Rückerová 
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 XIV. Školní družina 
 

Již osmým rokem byla ve školní družině naplněna kapacita 120 přihlášených dětí ve 4 odděleních, 

o které se staraly vychovatelky Alena Klausová (I. A, I. B), Lucie Latková (II. A, II. B.), Lenka 

Malíková (III. A, III. B), Monika Žižková (IV. A, IV. B) a Alena Iglerová s Bronislavou Desatovou  

(V. A, V. B). Další péči poskytovaly asistentky Jolana Smolová a Marie Košková.  

 

Hned v září jsme společně s městskou policií Vimperk uskutečnili na dopravním hřišti projekt 

„Bezpečná silnice“. Policisté názorně vysvětlili zásady bezpečného provozu na komunikacích. 

Velkému zájmu se dostalo i zásahovému vozidlu, které bylo atraktivní součástí projektu. 

 

V podzimních měsících jsme využívali hřiště a travnatý pozemek u hlavní budovy školy, školní 

zahradu, dopravní hřiště, tělocvičnu, třídy a byt v přízemí v parku. Byt jsme využívali jako 

studovnu, kde mohli kluci i holky v klidu vypracovat domácí úkoly. 

 

Vzhledem k omezujícím opatřením pandemie COVID-19 se v tomto školním roce neotevřely 

kroužky organizované při školní družině. Od 14. října do 16. 11. probíhala plně distanční výuka.  

 

Druhou polovinu listopadu a v prosinci jsme využívali příznivého počasí k pobytu venku,  

v družinách a ve třídách pak stolním hrám, vyšívání na kanavu, výtvarným činnostem a vánočním 

přáním. Ohromnou oblibu si získal nově zakoupený magický kinetický písek. 

 

Od 6. ledna do 1. března navštěvovali družinu pouze žáci 1. a 2. tříd. Od 1. března do 9. dubna 

byli všichni žáci na distanční výuce. Od 12. dubna do 14. května se děti rotačně střídaly ve školní 

družině po týdnech. V období od března do dubna pracovníci ŠD docházeli do školy  

k individuálnímu doučování slabších žáků. 

 

Dne 22. dubna jsme uskutečnili pro děti z druhých tříd hudební projekt „Návštěva světa nástrojů“. 

Učitelka ZUŠ Vimperk Magdaléna Probstová zábavnou formou seznámila posluchače s různými 

druhy saxofonů. Projekt byl interaktivní, děti se mohly samy aktivně na programu podílet a 

přiblížit se skrze tuto skupinu nástrojů chrámu hudby. 

 

V jarních měsících jsme se také věnovali práci na školní zahradě: přípravě záhonů, setí ředkviček 

a mrkve, okopávání a zalévání. Vypěstované produkty jsme zužitkovali pro přípravu chutných 

svačin. 

 

V polovině června tradičně zavítalo do družiny Dětské Divadlo Z Bedny. Pan Pohoda, vlastním 

jménem Jan Vitner, a dcera Soňa v pohádce „O zlaté rybce“ s kytarou v ruce rozezpívali celé 

publikum. Divadelní vystoupení se zpěvy proběhlo za pěkného počasí na školní zahradě hlavní 

budovy. 

 

Lenka Malíková 
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 XVI. Distanční výuka v době uzavření škol v ČR 
 

Tento poslední oddíl výroční zprávy je sestaven z dopisů vedení školy, které byly směřovány jak 

k rodičovské veřejnosti, tak k pedagogům školy. 

 

 Organizace výuky Základní školy T. G. Masaryka Vimperk     

V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí 

krizového opatření: 

 

„Provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, 

že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání 

v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 

neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu 

se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona.“ 

 

6. A, 7. A, 8. A, 9. A  

Tyto třídy přecházejí v týdnu od 12. do 16. 10. na distanční výuku, žáci nebudou v tomto týdnu 

do školy docházet s výjimkou vyzvedávání oběda ve stanoveném čase (viz školní stravování). 

Pro tyto třídy je vytvořen rozvrh hodin, jednotlivé hodiny trvají 30 minut, jednotlivé třídy se 

připojují k distanční výuce 2 x týdně. 

6. A – úterý: 9.10 – 11.00, středa: 9.10 -  11. 40 (viz rozvrh hodin) 

7. A – pondělí: 9.10 – 11.00, čtvrtek: 9.10 – 11.40 (viz rozvrh hodin) 

8. A – úterý, pátek: 9. 10 – 11.40 (viz rozvrh hodin) 

9. A – pondělí, čtvrtek: 9.10 – 11.40 (viz rozvrh hodin) 

 Informace byly žákům předány třídním učitelem v pátek 9. 10. 2020, žákům byly zadány 

úkoly z M a ČJ, další úkoly budou zadány při distanční výuce, zpětná vazba a kontrola 

splněných úkolů proběhne podle pokynů jednotlivých vyučujících v dalším týdnu 

prezenční výuky ve dnech 19. 10. – 23. 10. 2020 

 Na web ZŠ TGM nebudou umisťovány úkoly 

 Distanční výuka proběhne prostřednictvím TEAMS z řady produktů Microsoft Office 365, 

žáci použijí k přihlášení stejné uživatelské jméno a heslo jako v jarních měsících               

(v případě potřeby kontaktujte koordinátora ICT na e-mailové adrese: 

alzbeta.ruckerova@zstgmvimperk.cz) 

 Distanční výuka žáků je považována za povinnou, omluvu z výuky prosím zasílejte           

e-mailem jednotlivým třídním učitelům, adresy naleznete na tomto odkazu:            

https://zstgmvimperk.cz/o-skole/zamestnanci-skoly/ 

 

 

 

mailto:alzbeta.ruckerova@zstgmvimperk.cz
https://zstgmvimperk.cz/o-skole/zamestnanci-skoly/
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Školní stravování 

1. Žáci vzdělávající se distančně budou na týden od 12. 10. do 16. 10. ze školního 

stravování odhlášeni. Zájemce o stravování ve školní jídelně prosím přihlaste na e-

mailové adrese: jidelna@zstgmvimperk.cz – uveďte jméno žáka, třídu a dny, kdy bude 

strava odebrána 

2. Cena oběda je stejná jako v případě prezenční výuky 

3. Obědy prosím odeberte pouze do nosičů každý den v čase 12.00 – 12.30 hodin (žáci při 

distanční výuce nebudou oběd konzumovat ve školní jídelně) 

Výuka podle rozvrhu platného od začátku školního roku 

Běžná prezenční výuka pro žáky 6. A, 7. A, 8. A, 9. A bude probíhat v týdnu  

od 19. 10. do 23. 10. 2020 podle platného rozvrhu včetně předmětů výchovného charakteru  

Prázdniny 

 Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 – mimořádné prázdniny 

 28. 10. státní svátek 

 29. a 30. 10. – podzimní prázdniny 

Vážní rodiče, milí žáci, pevně doufáme, že zavedená mimořádná opatření povedou ke zmírnění 

šíření onemocnění COVID-19. Stejně jako v jarních měsících děkujeme za spolupráci a 

spoléháme na Vaši zodpovědnost i toleranci, s níž všichni přistupujeme ke vzdělávání našich 

dětí. 

Přejeme pevné zdraví a pozitivní náladu! 

 

Informace ZŠ TGM Vimperk v souvislosti s prohlášením vlády  

ze dne 12. října 2020 

Výuka 

Na ZŠ TGM Vimperk je od 14. 10. 2020 ukončena prezenční výuka 

Žáci 1. – 5. ročníku (1. stupeň) 

Úkoly budou zadávány ve dnech 13. 10. ve škole, 19. 10. a 21. 10. – prostřednictvím třídních 

učitelů 

Školní družina není v provozu 

Žáci 6. – 9. ročníku (2. stupeň) 

Třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A – distanční výuka podle rozvrhu na tento týden, na další týden bude 

vytvořen nový rozvrh, který bude žákům zaslán obvyklým způsobem 

Třídy 6. B, 7. B, 8. B, 9. B – do 16. 10. pracují na zadaných úkolech samostatně, na další týden 

bude vytvořen nový rozvrh, který bude žákům zaslán obvyklým způsobem 

Školní jídelna 

Všichni žáci i zaměstnanci jsou ze školního stravování odhlášeni, ve středu dne 14. 10. ŠJ nevaří 

Zájemci o odebírání stravy do nosičů z řad žáků od 15. 10. do 23. 10. se mohou přihlásit 

emailem: jidelna@zstgmvimperk.cz a oběd vyzvednout každý dne v čase 11.30 – 12.30 hodin ve 

školní jídelně 

Pro cizí strávníky je školní jídelna uzavřena 

mailto:jidelna@zstgmvimperk.cz
mailto:jidelna@zstgmvimperk.cz
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Zaměstnanci si mohou oběd přihlásit od čtvrtka 15. 10. do 23. 10. 

Vážení rodiče, 

dne 1. září jsme s radostí vstupovali do nového školního roku k normální 

pedagogické činnosti s Vašimi dětmi s předsevzetím, že vše, co nebylo možné při 

distanční výuce zvládnout, hravě doplníme. Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši 

podporu a pomoc, bez ní by děti ztratily daleko víc. Neuplynulo pár týdnů od 

otevření škol a my se na Vás obracíme s prosbou o podporu znovu. Covid – 19 má stále sílu a 

nevybírá si. Školy znovu osiřely a vzdělávání žáků musí probíhat znovu na dálku. Zvládneme to i 

tentokrát! 

Distanční výuka představuje: 

1) On-line výuku pod vedením učitele podle rozvrhu 

2) Samostatnou práci žáka – studium materiálů, zpracování úkolů zadaných při on-line 

hodinách 

Ad 1) Při tvorbě rozvrhu pro jednotlivé třídy jsme se řídili doporučením odborníků týkající se 

času stráveného žáky školního věku u počítače 

 On-line výuka bude probíhat ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 hodin 

 Pátek věnujeme individuálním konzultacím, o něž požádá žák/rodič nebo k nim vyzve 

vyučující 

 Do rozvrhu nebudou zařazeny předměty výchovného charakteru (pracovní činnosti 

souvisí s chodem a prací v domácnosti, Hv a Vv souvisí se zájmovou činností, jíž se žáci 

věnují, informatika je plněna při distanční výuce, Tv a pohyb je přirozenou potřebou 

dětí) 

 Jednotlivé hodiny on-line výuky budou trvat 30 minut, poté následuje přestávka 

 Některé hodiny budou dělené, žáci se tak mohou setkat při výuce i s jiným vyučujícím 

daného předmětu 

Pravidla chování žáků při on-line výuce 

Vážení rodiče, prosíme Vás o poučení Vašich dětí o následujících pravidlech chování při on-line 

výuce, na nichž se shodli rodiče při setkání se zástupci školy dne 15. 10. 2020: 

1) Nerušit on-line výuku 

2) Nevypínat mikrofony ostatním 

3) Nechat spolužáky učit se 

4) Nenatáčet a nenahrávat hodiny 

5) Nepoužívat mobily během výuky 

Pokud pravidla výuky nebudou dodržována, požadují rodiče informaci o problémovém chování 

a souhlasí s případným odpojením žáka z hodiny. 

V případě dotazů, podnětů nebo informací se obraťte na ředitelku ZŠ TGM Vimperk 

Ad 2) Samostatná práce tvoří důležitou součást distanční výuky, je to příležitost pracovat 

vlastním tempem, stanovit si vlastní cíle podle vlastního zvoleného režimu. Pokud se Vám, 

rodičům, podaří právě v této činnosti děti podpořit, bude to velké plus pro jejich vlastní rozvoj. 

Samostatnost a umění poradit si s problémem se tak může stát přínosem distanční výuky. 
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Vážení rodiče, přejeme Vám pevné zdraví a děkujeme za podporu! Věříme, že školy nebudou 

zavřené dlouho. 

Dagmar Rückerová a pedagogové ZŠ TGM Vimperk, 16. 10. 2020 

Stravování 

Žákům může být poskytován oběd za dotovanou cenu i během distanční výuky. Pokud o obědy 

pro své děti máte zájem, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky školní jídelnu. 

Vyzvedávání obědů do nosičů ve školní jídelně pondělí – pátek, 11.30 – 12.30 hodin. 

 

Od 18. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd 

 Výuka probíhá v homogenních skupinách – celé třídy pohromadě 

 Pohyb je potřeba organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků z různých tříd 

 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti 

 Třída se může vzdělávat i venku 

 Při provozu školní družiny je potřeba dodržet homogenitu třídy v plném rozsahu 

 Žáci, zaměstnanci, popř. další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky 

     po celou dobu pobytu ve škole 

 V případě, že se ředitel školy doví o výskytu onemocnění covid-19, kontaktuje místně     

příslušnou KHS 

 

 

Organizace ZŠ TGM Vimperk 

1. Výuka v jednotlivých třídách 1. a 2. ročníku podléhá organizaci třídních učitelů v časové 

dotaci 4, popř. 5 vyučovacích hodin denně odpovídající rozvrhu před uzavřením škol 

2. Při příchodu do školy má službu u vchodu správní zaměstnanec 

3. Školní družina je pro přihlášené žáky otevřena od 6.00 hodin, žáci budou pobývat ve 

svých kmenových třídách, dohled budou vykonávat pedagogičtí či nepedagogičtí 

zaměstnanci 

4. Zahájení výuky – 8.00 hodin, konec dle rozvrhu 

5. Po ukončení výuky odchází žáci na oběd, žáci přihlášení do školní družiny budou 

pokračovat v činnosti do 16.10 hodin 

6. Žáci stravující se ve školní jídelně budou hromadně k odběru stravy přihlášeni, pokud se 

rodiče rozhodnou jinak, kontaktují ŠJ na adrese: jidelna@zstgmvimperk.cz  

7. Oběd bude podáván za dodržení hygienických opatření ve školní jídelně  

8. Rodiče vyzvedávají děti před budovou školy nebo školní jídelnou 

9. Prosíme o dodržení hygienických opatření při vyzvedávání dětí 

 

Distanční výuka na ZŠ TGM Vimperk 

V souvislosti s výskytem a šířením onemocnění Covid-19 byl na všech školách ČR omezen pobyt 

žáků 2. stupně při prezenční výuce na polovinu. Dne 14. 10. 2020 byla ukončena prezenční 

výuka všech žáků školy. Distanční výuka se stala povinností, a tak učitelé navázali na zkušenosti 

z prvního uzavření škol v jarních měsících. 

mailto:jidelna@zstgmvimperk.cz
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Pro žáky 1. stupně byly zavedeny videokonference, jež se zaměřovaly na hlavní předměty (ČJ, M, 

Aj, ČJS). Nezastupitelnou úlohu při připojování k videohovorům měli samozřejmě rodiče. Zajistili 

technické vybavení, komunikovali s vyučujícími a zprostředkovali svým dětem díky připojení 

online setkávání. Podle slov vyučujících se i ti nejmenší na videohovory velice těšili, byli aktivní, 

snažili se plnit úkoly, působili spokojeně i díky zajištěnému sociálnímu kontaktu se spolužáky. 

V ranních hodinách pracovali pod vedením svých rodičů samostatně a při videokonferencích 

mohli ukázat, jak úkoly zvládli. Setkání přes obrazovku byla určitě přínosná i pro rodiče, viděli 

práci a působení vyučujících na žáky a měli příležitost se sami na něco zeptat. Podporou byla 

žákům i zasílaná videa. 

Žáci 2. stupně měli své zkušenosti s pořádáním videokonferencí z jarních měsíců a jejich rozvrh 

byl zaměřen také na hlavní školní předměty. Velmi dobře se do online výuky zapojili i žáci 6. 

ročníku. Opět chci připomenout zodpovědný přístup rodičů, kteří zajistili svým dětem technické 

možnosti připojení, neboť se k videohovorům připojovalo přibližně 95% žáků školy. Ti, kteří 

možnost neměli, plnili distanční výuku formou vyzvedávání a odevzdávání písemné podoby 

zadávaných úkolů. Všichni žáci tedy distanční výuku plnili, což zaslouží velkou pochvalu.  

Distanční výuka nemůže plnohodnotně nahradit výuku prezenční. Je náročnější na přípravu 

učitelů i na podávání zpětné vazby, chybí přímé působení učitele na žáka i sociální kontakty. 

Není jednoduchá ani tvorba rozvrhu všech tříd, zvláště v situacích, kdy jsme se dovídali o 

opatřeních pro školy téměř na poslední chvíli, a tak děkujeme všem rodičům, kteří přistupovali 

k organizaci všech našich aktivit s pochopením a respektem. 

 

Dagmar Rückerová 

 

 

Informace k závěru roku 2020 a počátku roku 2021 

Vláda ČR (usnesení č. 1335) ve dnech 21. 12. – 23. 12. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků 

základních škol 

MŠMT stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny 

Vánoční prázdniny probíhají ve dnech 23. 12. – 31. 12. 2020, 1. 1. státní svátek, 2. – 3. 1 víkend 

Nástup žáků do školy je 4. 1. 2021 (podle současných opatření) 

18. 12. 2020 podle pokynů třídních učitelů mají žáci třídní besídky 

Provoz školní družiny a školní jídelny je zajištěn do 18. 12. 2020 

Výuka v ZŠ TGM Vimperk od 4. 1. 2021 

Prezenční výuka od 4. 1.  

 1. - 5. ročník 

 9. A, 9. B 

 6. B, 7. B, 8. B – dle rozvrhu všech předmětů 

Distanční výuka od 4. 1. 2021 

6. A, 7. A, 8. A – dle rozvrhu distanční výuky při střídavé docházce 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských v období od 

11. ledna do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v týdnu od 27. prosince 

2020 do 10. ledna 2021. 

 

Informace k provozu ZŠ TGM Vimperk od 11. ledna do 22. ledna 2021 

 Třídy 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně v prostorách budovy Pražská 167 

 Školní družina je v provozu od 6.00 hodin do 16.00 hodin 

 Žáci prezenční výuky a zaměstnanci se stravují v prostorách školní jídelny 

 Distanční výuka žáků 3. – 9. ročníku probíhá podle stávajícího rozvrhu 

 Žáci vzdělávající se distančním způsobem mohou odebírat oběd do nosičů za dotovanou 

cenu 

 Individuální konzultace žáků probíhají dle pokynů vyučujících jednotlivých tříd a předmětů 

 

Informace k hodnocení vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2021 

 Hodnocení za 1. pololetí bude uskutečněno známkami ve všech předmětech, ve výjimečných 

případech slovním hodnocením 

 Hodnocení vychází z doporučení MŠMT a ČŠI 

 Vysvědčení bude žákům předáno v případě jejich přítomnosti ve škole dne 28. 1., nebo 

nejdéle 3. den po jejich nástupu do školy k prezenční výuce 

 Vysvědčení bude doplněno informacemi o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí v prezenční i 

distanční výuce, zákonní zástupci ho v případě nepřítomnosti žáků dne 28. 1. ve škole obdrží e-

mailovou cestou 

 Vzhledem k trvajícím opatřením z hlediska výskytu onemocnění Covid-19 neproběhne Den 

otevřených dveří ZŠ TGM, své dotazy na vyučující jednotlivých předmětů uskutečněte 

prostřednictvím e-mailových adres uvedených na školním webu: www.zstgmvimperk 

  

Pololetní prázdniny 

29. ledna 2021 pro žáky prezenční i distanční výuky 

Rodiče, kteří potřebují v tento den zajistit péči o děti, se mohou přihlásit u vedoucí vychovatelky 

ŠD. 

 

Rok 2020, jemuž jsme si zvykli říkat podivný 

V databázi novotvarů Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky je uvedeno na 80 

slov začínajících „korona“. Během roku jsme si zvykli na slova koronákaza, koronáč, 

koronadeprese, v souvislosti s nezodpovědným chováním člověka v pandemické situaci se 

objevuje i slovo koronaidiot. Jak dlouho budeme ještě „hrát rouškovanou“ nelze předvídat, ale 

těšíme se na to, až takovýchto novotvarů nebude potřeba. V souvislosti se zavedením 

distančního způsobu vzdělávání do našich škol se mnohdy uvádí také sousloví „škola v pyžamu“. 

http://www.zstgmvimperk/
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Připomeňme si průběh vzdělávání v ZŠ TGM v roce 2020 

 11. března – uzavření škol, přechod na dobrovolné distanční vzdělávání 

 30. března – zavedení videokonferencí pro žáky 2. stupně, natáčení videí 

 1. – 17. dubna – zápis žáků do 1. ročníku bez přítomnosti žáků 

 11. května – pro žáky 9. ročníku umožněna příprava k přijímacím zkouškám 

 25. května – dobrovolný nástup žáků 1. stupně k prezenční výuce v patnáctičlenných 

skupinách 

 8. června – dobrovolný nástup žáků 2. stupně maximálně v patnáctičlenných skupinách 

 září – zahájení školního roku ve všech třídách za dodržení hygienických opatření 

 října – zpřísnění hygienických opatření ve školní jídelně 

 14. října – uzavření škol, přechod na distanční výuku, videokonference pro žáky 2. stupně 

 listopad – zavedení videokonferencí pro žáky 1. – 5. ročníku 

 18. listopadu – nástup žáků 1. a 2. ročníku k prezenční výuce, pro tyto žáky umožněn provoz 

školní družiny a školní jídelny 

 30. listopadu – přibyla prezenční výuka pro žáky 3. – 5. a 9. ročníku, žáci 6., 7. a 8. ročníku se 

prezenčně vzdělávali rotačně, střídali se po týdnech 

 11. 1. – prezenčně 1., 2. třídy, ostatní distančně 

 21., 22. ledna – vyhlášeny mimořádné prázdniny 

 12. 4. – prezenční výuka na 1. stupni rotačně, zavedeno testování 

 10. 5. – rotačně 2. stupeň 

 24. 5. – prezenční výuka na 1. a 2. stupni 

 

Ve Vimperku dne 27. 3. 2021 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 přeji Vám všechno nejlepší ke Dni učitelů, hodně tvůrčích nápadů při distanční 

výuce, pevné zdraví, hodně trpělivosti i pochopení a notnou dávku optimismu do dalšího 

období. V osobním i pracovním životě Vám přeji zvládnutí všech strastí, které Vám vstoupí do 

cesty. 

Místo tradičního setkání u příležitosti Dne učitelů prosím přijměte potravinový balíček. Balíčky 

budou opatřeny jmenovkou a budou k vyzvednutí ve školní jídelně v pondělí 29. 3. od 11.00 do 

13.00 hodin a následující dva dny (prosím o podpis při převzetí na blanketu se seznamem 

zaměstnanců) 

„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, 

čeho lze žádat po škole. A přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pánbůh: je toho dost 

pro největší pýchu vychovatelů.“ (Karel Čapek) 
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Informace týkající se provozních záležitostí naší školy 

1) Zápis do 1. ročníku – proběhne ve dnech 1. 4. – 16. 4. distančním způsobem, způsob zápisu 

a možnosti podání žádosti o přijetí jsou zveřejněny na webu školy, plakát byl zveřejněn ve VN, 

informace podána v kabelové televizi, v podatelně od 1. 4. budou každý den školní asistentky 

 

2) Porada 

 2. stupeň: 31. 3. 2021 (středa) – 12.15 hodin – učebna VV 

 1. stupeň: 31. 3. 2021(středa) – 13.15 hodin – učebna VV 

 Z důvodu evidence prosím o přinesení školních pracovních notebooků opatřených 

jmenovkou ve středu 31. 3. na poradu, ve čtvrtek 1. 4. Vám budou vráceny v čase 15.00 – 16.00 

hodin v učebně VV, popř. v úterý 6. 4. před videokonferencemi  

 

3) Další informace 

 SCIO testy pro žáky 5. ročníku (ČJ, M, OSP) – po Velikonocích 

 Z důvodu rekonstrukce ulice 1. máje je uzavřen vstup do areálu školy bránou od 

„Rákosárny“, vjezd od hotelu Zlatá hvězda je přístupný 

 Tento týden od 22. 3. byly zahájeny individuální konzultace s AP pro žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, pátek vyhrazen pro individuální konzultace žáků s učiteli 

 Seznámení učitelů 2. stupně s dodatkem č. 2 školního řádu proběhne při poradě 

 Třídy 6. A, 7. A, 9. A jsou vybaveny dataprojektorem, plátnem a reproduktory, zvelebení 

zasedací místnosti pro případná jednání je téměř u konce 

 Řešíme opadávání omítek po prázdninové rekonstrukci odvodnění budovy 1. máje a závady 

na vedení vody 

 Video k výročí distanční výuky na naší škole (zpracovali A. Rückerová, M. Gabauer) je 

zveřejněno na webu školy 

 Čtvrtek 1. 4. – velikonoční prázdniny, pedagogičtí pracovníci mají studijní volno nebo 

dovolenou 

 Prosím vyučující jednotlivých předmětů o zapsání neplnění úkolů do „sešitu na zapomínání“  

 Prosím třídní učitele o zaslání informace jednotlivým rodičům o tom, jak jejich dítě plnilo 

úkoly v březnu 

 Pedagogická rada k 3. čtvrtletí proběhne po skupinách v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 
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Ve Vimperku dne 4. dubna 2021 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zasílám informace týkající se 1. fáze nástupu žáků do škol, které byly dnes zasány do datových 

schránek škol. 

Nástup žáků k prezenční výuce se týká 1. stupně ZŠ, a to rotačně 

Odpovědi MŠMT  

Proč rotace na 1. stupních základních škol? 

Protože rotace snižují riziko šíření covid-19 až o 80 % i bez dalších opatření, a pomáhají tak 

vytvořit bezpečný a především dlouhodobě udržitelný režim prezenční výuky pro děti, učitele 

a jejich blízké. Jsou tak nejen zárukou předvídatelného a jasného režimu pro děti na 1. stupni 

ZŠ, ale umožňují i rychlejší návrat ostatních dětí, především na 2. stupni ZŠ. 

Je nezbytné nastavit rotační princip celých tříd, a to tak, aby v každém týdnu byla ve 

škole přítomna cca polovina žáků 1. stupně s tím, že každý žák je jeden vyučovací týden ve 

škole přítomen (5 dní) a následující týden se vzdělává distančním způsobem (5 dní distanční 

výuky + 4 volné dny). Tento režim snižuje podle modelů šíření covid-19 ve škole epidemické 

riziko až o 80 % bez dalších omezení, a vytváří tak mimo jiné bezpečné prostředí pro děti, učitele 

a jejich blízké tím, že vytváří přirozenou izolaci všech žáků. 

MŠMT si uvědomuje, že rotace celých tříd není zejména pro žáky 1. a 2. ročníků ze striktně 

pedagogického pohledu ideální, je však v tuto chvíli nutná proto, aby se žáci a učitelé mohli vrátit 

do škol bezpečně a dlouhodobě udržitelně, abychom v co nejkratším sledu mohli následně 

přistoupit také ke druhé fázi (návrat žáků 2. stupně k rotační prezenční výuce) a v rámci první 

fáze zohlednit také priority v ostatních segmentech regionálního školství – s ohledem na nutnost 

citlivě vyvažovat nejenom „zátěž“ samotných budov škol, ale také celkovou mobilitu ve veřejném 

prostoru. V první fázi tak není možné uvažovat o návratu žádných žáků 2. stupně k prezenční 

výuce, a to ani v případě těch nejmenších ZŠ, kde to z čistě individuálního pohledu dané školy 

nemusí působit zcela logicky. 

 

ZŠ TGM Vimperk 

1) Způsob prezenční/distanční výuky v ZŠ TGM 

 Od 12. dubna nastoupí k prezenční výuce třídy: 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 5. B 

 V distanční výuce od 12. dubna pokračují třídy dle stávajícího rozvrhu: 2. A, 2. B, 4. A, 4.  B, 5. A 

 Od 19. dubna budou ve škole přítomny při prezenční výuce třídy: 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, 5. A, 

ostatní třídy mají distanční výuku dle stávajícího rozvrhu distanční výuky 
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 Jednotlivé předměty budou, pokud možno, vyučovat vyučující jednotlivých předmětů 

(vzhledem k tomu, že vyučující i žáci budou testováni, v pokynu není uvedeno, že se vyučující 

nemohou ve třídách střídat) 

 K případnému dotazu, proč ve škole nemohou být obě třídy 5. ročníku uvádím, že odpovědi 

jsou obsažené ve výše uvedeném sdělení MŠMT, doplňuji – bez rotace se mohou učit školy s max. 

počtem žáků ve třídě 15, dále ve školách, kde je max. 75 žáků, dále ve školách, kde je organizačně, 

stavebně včetně stravování oddělen 1. a 2. stupeň 

 Nicméně již v první fázi návratu navrhuje MŠMT možnost realizace dobrovolných skupinových 

konzultací pro max. 6 žáků 2. stupně ZŠ, pokud se jedná o žáky ohrožené školním neúspěchem či 

žáky 9. ročníků připravujících se na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání 

 

2) Testování 

o Testovat se budou žáci a zaměstnanci školy antigenními neinvazivními testy z přední části 

nosu dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek) výhradně ve škole. Testování je podmínkou účasti na 

prezenční výuce. Testy mají povahu samotestů, to znamená, že žák si je provádí sám za dohledu 

pracovníka pověřeného ředitelem školy. U žáků 1. a 2. ročníku je připuštěna účast zákonného 

zástupce. 

o K testování je potřeba zorganizovat průběhu testování, tabulky k zaznamenávání výsledku 

testu u jednotlivců 

MŠMT odpovídá 

Proč ne testování v domácím prostředí žáka? 

Protože testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně 

a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním 

spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme. Test by nemusel být proveden 

správným způsobem uvedeným výrobcem, pozitivní test žáka by nemusel být oznámen 

zákonným zástupcem škole. 

3) Další informace 

 

 Probíhá zápis žáků do 1. ročníku (1. 4. – 16. 4.) 

 Porada k 1. fázi nástupu žáků do škol se bude konat ve čtvrtek 

 Informační list pro rodiče žáků 1. stupně byl hromadně zaslán, třídním učitelům 1. stupně, 

všem bylo zasláno instruktážní video a leták 

 Na webu školy zveřejněno instruktážní video 

 Při výuce je povinnost nosit roušky (žáci) nebo respirátory FFP2 (dospělí) 

Porada 1. stupeň – čtvrtek 13.15 

Porada 2. stupeň – čtvrtek 12.15 
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Informace k provozu ZŠ TGM od 19. 4. 2021 

1) Prezenční výuka 2., 4. tř., 5. A, ostatní podle rozvrhu distanční výuky 

 Ve 2. A – AP pí Lampová, ve 2. B AP pí Bucharová, 4. A/B – pí Košková 

 Poskytujeme péči pro žáky rodičů stanovených profesí, skupinu má na starost pí Žižková 

(jedná se o žáky na dist. výuce, žáci se budou přihlašovat ve škole) 

 

2) Testování dětí  

 V budově v parku testují L. Malíková – prostor ŠD – 2. r., L. Latková – tělocvična, asistence J. 

Lampová, pí Smolová 

 Čas testování dětí 2. r. – 2. A – 7.00 – 7.30, 2. B – 7.30 – 8.00 vchod bytem do ŠD, rodiče 

vítáni (nemusí být testováni žáci, kteří prodělali onemocnění Covid – 19 – čestné prohlášení, 

rodiče nemusí mít test, přestože pomáhají žákům 2. r.) 

 Čas testování žáků 4. r. – 4. A – 7.00 – 7.30, 4. B – 7.30 – 8.00 – tělocvična, pro případ, kdy by 

chtěl pomoci rodič i u těchto dětí, je připraven stůl ve vestibulu 

 Testování probíhá v pondělí a čtvrtek, v případě pozdějšího příchodu se žáci otestují po 

příchodu nebo jiný den v případě, kdy daný den ve škole nejsou, žáci ve ŠD se testují hned po 

příchodu 

 Pro případ pozitivního testu mají pověření zaměstnanci, kteří testují, instrukce 

 Rodičům byl zaslán dopis s informacemi 

 

3) Vydávání obědů pro žáky prezenční výuky   

 5. A - 11.35 – poté se vrací na poslední hodinu 

 2. A/B – ve dnech, kdy má třída 4 vyučovací hodiny, končí v 11.35, takže ve ŠJ je přibližně 

v 11.55, ve dnech, kdy má třída 5 vyučovacích hodin, krátí poslední hodinu na polovinu tak, aby 

ve ŠJ byla přibližně ve 12.25 (rodiče byli o krácení informováni v odeslaném dopisu) 

 4. A/B – končí po 5. vyučovací hodině ve 12.30 a poté přechází do ŠJ 

 

4) Testování pedagogů 

 Prosím otestujte se v takový čas, který nekomplikuje testování dětí 

 Testování nemusí absolvovat ten, kdo v posledních měsících prodělal Covid – 19 – viz čestné 

prohlášení, dále pedagog, který byl již očkován druhou dávkou vakcíny a od druhé dávky 

uplynulo přesně 14 dní (v případě, že 14 dní uplyne např. v úterý, test proběhne naposledy 

v pondělí) – prosím o kopii certifikátu 

 Testování v jiný termín a čas prosím domluvte v parku s L. Malíkovou, 1. máje H. Smolovou.  

Neotestovaní zaměstnanci nemohou ve škole pobývat. 

 

5) Další informace 

V pondělí bude v naší škole natáčet rozhlas (mají v plánu klást dotazy dětem, rodičům, 

pedagogům)  

Případné dotazy – telefonicky, SMS, emailem 

ŠD má čtyři oddělení podle tříd, nejsou zařazeni žáci 5. ročníku 
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Ve Vimperku dne 6. 5. 2021 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zasílám informace týkající uvolňování 

epidemických opatření 

                      ZŠ TGM Vimperk – nástup žáků 2. stupně – rotačně 

Týden od 10. května – nastupují 7. a 9. třídy 

Týden od 17. května – nastupují 6. a 8. třídy 

Máme již připravené rozvrhy distanční výuky pro jednotlivé třídy 6. – 9. ročníku, obdržíte je 

v nejbližší době, prezenční výuka zůstává podle původního rozvrhu 

Další informace 

 Rozvrh distanční výuky je mírně upraven a přizpůsoben výuce prezenční 

 V rozvrhu DV nejsou v plném rozsahu zastoupeny u jednotlivých tříd výchovy 

 Nebudeme při DV dělit přírodopis, zeměpis, německý jazyk v některých třídách, kde 

jsme při DV dělili, zůstanou pro celou třídu původní vyučující 

 Informační list rodičům bude zaslán v nejbližší době, bude v něm mimo jiné sdělení 

k organizaci testování žáků v pondělí a čtvrtek 

 K testování žáků jsme připravili další prostor ve školní dílně 

 Informace k možnostem výuky Tv, popř. další informace sdělíme po obdržení 

metodického pokynu z MŠMT 

 

Informace  

 Od 24. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1. i 2. stupně ZŠ TGM Vimperk 

Výuka ve všech třídách bude probíhat podle rozvrhu prezenční výuky stanovené na počátku 

školního roku   

Školní jídelna – ke stravování v týdnu od 24. 5. budou vedoucí školní jídelny přihlášeni 

automaticky žáci, jejichž stravné je hrazeno bezhotovostně 

Přihlášení v případě platby v hotovosti nebo další sdělení oznamte na adresu: 

jidelna@zstgmvimperk.cz  

 

Testování 

Testování všech žáků probíhá jednou týdně, a to v pondělí 

 

Harmonogram testování 

Budova školy Pražská 167 

Třída 1. A: 7.00 – 7. 30 – školní družina I – boční vchod – J. Lampová 

Třída 1. B: 7. 30 – 8.00 – školní družina I – boční vchod  - J. Lampová 

Třída 2. A: 7.00 – 7. 30 – školní družina (bývalý byt) – boční vchod – L. Malíková 

Třída 2. B:  7.30 – 8.00 – školní družina (bývalý byt) – boční vchod – L. Malíková 

Třída 3. A: 7. 00 – 7.30 – tělocvična – hlavní vchod – L. Latková 

Třída 3. B: 7.30 – 8.00 – tělocvična – hlavní vchod – L. Latková 

mailto:jidelna@zstgmvimperk.cz
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Třída 4. A: 7.00 – 7.30 – školní družina II – hlavní vchod – A. Klausová 

Třída 4. B: 7.30 – 8.00 – školní družina II – hlavní vchod – A. Klausová 

 

Budova 1. máje 268 

Třída 5. A: 7.00 – 7.30 – učebna fyziky – vchod u šaten – J. Temňáková 

Třída 5. B: 7.30 – 8.00 – učebna fyziky – vchod u šaten – J. Temňáková 

Třída 6. A: 7.00 – 7.30 – tělocvična – vchod u tělocvičny – H. Smolová 

Třída 6. B: 7.30 – 8.00 – tělocvična – vchod u tělocvičny – H. Smolová 

Třída 7. A: 7.00 – 7.30 – učebna chemie – vchod u šaten – L. Josefíková 

Třída 7. B: 7.30 – 8.00 – učebna chemie – vchod u šaten – L. Josefíková 

Třída 8. A: 7.00 – 7.30 – školní dílna – vchod ze školního hřiště – I. Karasová 

Třída 8. B: 7.30 – 8.00 – školní dílna – vchod ze školního hřiště – I. Karasová 

Třída 9. A: 7.00 – 7.30 – suterén – vchod ze školního hřiště – J. Smolová 

Třída 9. B: 7.30 – 8.00 – suterén – vchod ze školního hřiště – J. Smolová 

 

V případě pozdějšího příchodu bude žák testován později, pokud nebude žák např. v pondělí ve 

škole, bude testován v úterý. 

 Výuka bude probíhat v neměnných třídách a skupinách 

 Pro potřeby účasti dětí na kroužcích, využití služeb,…. mohou rodiče využít vlastních 

antigenních testů a negativitu na přítomnost onemocnění Covid – 19 potvrdit čestným 

prohlášením. Potvrzení má platnost 72 hodin od provedení testu. 

 Škola obdržela antigenní testy odpovídající počtu žáků a zaměstnanců v závislosti na 

frekvenci testování, počet použitých testů zadává do centrálního systému. 

 

Informace pro 6. A 

Pondělí 24. 5. - pracovní činnosti: dílny /vaření 

Informace pro 6. B  

Pondělí 24. 5. - pracovní činnosti: pěstitelství/ruční práce 

Informace pro 7. A 

Úterý 25. 5. – pracovní činnosti: dílny/vaření 

Informace pro 7. B 

Úterý 25. 5. – pracovní činnosti: pěstitelství 

Nastupujícím třídám byly informace zaslány emailem. 

 

Další informace 

Škola nanečisto 

1. Středa 2. 6.: nabídka prohlídky budovy Pražská pro děti s rodiči z MŠ Klostermannova         

14.30 – 16.00 

Čtvrtek 3. 6.: nabídka prohlídky budovy Pražská pro děti s rodiči z MŠ 1. máje 

14.30 – 16.00 
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2. Úterý 8. 6.: návštěva budoucích prvňáčků v budově 1. máje – MŠ Klostermannova 

Čtvrtek 10. 6.: návštěva budoucích prvňáčků v budově 1. máje – MŠ 1. máje 

 

3. Pasování 16. 6.: MěKS – 15.30 MŠ 1. máje, 17.00 MŠ Klostermannova 

Bližší informace k jednotlivým akcím na poradě, pasování proběhne bez doprovodu žáků 8. 

ročníku, nutné zajistit dodržení protiepidemických opatření  

Natáčení v 1. třídách – pátek 28. 5. – 1. a 2. hodina (M. Mondlová, L. Kohoutová, P. Hrůšová, A. 

Rückerová) – pasování 

 

Focení tříd 

Čtvrtek 3. 6. – 2. stupeň, 5. hodinu se vyfotí 9. A před školou, poté přejde k „lesárně“, třída 9. B 

přejde nejprve k „lesárně“ a pak se bude fotit u školy 

Ostatní třídy 1. – 4. hodinu, harmonogram bude vytvořen 

Termín dalšího focení bude dohodnut 3. 6. 

 

Přijímačky do nové sportovní třídy  

Přihlášky online – do 10. 6. 

Potřebné informace budou uvedeny na přihlášce 

Přijímací zkoušky z ČJ, M, sportovní přípravy – 16. 6. od 8.00 hodin 

 

Strom absolventů – 9. ročník 

Připravuje odbor životního prostředí 

Předpokládá termín v týdnu od 8. 6. 

 

Tělesná výchova 

Může probíhat ve venkovních i vnitřních prostorech (děti bez roušky) 

Původní zákaz používání šaten padá, Bětka objevila na fb novou informaci, že pro žáky školy při 

tělesné výchově je použití šaten možné, použití sprch není možné  

 

Hudební výchova – bez zpěvu, bez stěhování 

 

Výuka odborných předmětů 

Bez stěhování do odborných učeben kromě – Tv, Pč, dělení žáků, popř. F, CH (volné učebny) 

 

Výuka přírodopisu 

Kmenová třída 8. B se nebude stěhovat 

Možno využít na přípravu pomůcek a k výuce přírodopisu učebnu chemie 

 

Školní jídelna 

Citace z metodického pokynu: 

„Provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 

provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující 
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▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  

▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci  

▪ odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to 

z organizačních důvodů možné 

▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení“  

 

Školní družina 

Za paní vychovatelku M. Žižkovou zastupuje ve ŠD: Po, Út – paní A. Iglerová, Stř, Čt, Pá – pí 

Desatová 

Úvazek na AP projednáme s TU příslušného žáka 

Jednotlivá oddělení pracují ve skupinách podle ročníků 

 

Den otevřených dveří pro rodiče – předpokládaný termín 15. 6. 

Pedagogická rada – předpokládaný termín 23. 6. 
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Podklady pro výroční zprávu připravili 
 
Mgr. Dagmar Rückerová 
Mgr. Iva Karasová 
Mgr. Alžběta Rückerová 
Mgr. Vladislava Lehečková 
Mgr. Dagmar Daňková 
Monika Procházková 
Mgr. Martin Procházka 
Mgr. Jana Hudečková 
Mgr. Jitka Ondřejová 
Mgr. Martina Bačíková 
Lenka Malíková 
Mgr. Michael Hrdý 
Mgr. Petra Hříbalová 
 
Grafická úprava: Dagmar Daňková 
 
Výroční zpráva o hospodaření: Drahomíra Staňková 

 

Ve Vimperku dne 15. října 2021 
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Školská rada ZŠ TGM Vimperk, předseda                        Ředitelka ZŠ TGM Vimperk 

 

 

 


