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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. 731585681 

               e-mail: skola@zstgmvimperk.cz 

               internet: www.zstgmvimperk.cz  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zstgm@centrum.cz
http://www.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 

 1. srpna 1995 – udělen škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka, slavnostní 

odhalení nápisu 30. října 1995 
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 1998 – budova čp. 182 vyčleněna ze seznamu nemovitostí využívaných školou (kromě 

objektu s garážemi) 

 1999/00 – 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 ŠJ (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 

 2018/19 – rekonstrukce školní kuchyně, výmalba učeben, nákup 5 interaktivních tabulí, 

vybudování venkovní učebny 

 Prázdniny 2019 - rekonstrukce části střechy 1. máje 
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 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 

 2021/22 – v budově 1. máje proběhla zásadní rekonstrukce sociálního zařízení, 

rekonstrukce přívodu vody ve třídách a výměna dveří ve všech školních prostorách, 

zrekonstruována byla též apsida před vstupem do budovy 
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 II. Budovy školy a investiční akce 
 

Budova 1. máje 268 

V hlavní budově školy došlo během prázdninových měsíců k zásadní rekonstrukci sociálního 

zařízení, jež bylo dlouhodobě v žalostném stavu. Projekt k této rekonstrukci zhotovil na 

objednávku města Vimperk Ing. Ondřej Předota. V rámci rekonstrukce došlo i k některým 

stavebním úpravám v prostorách WC. Rekonstrukce představuje tyto změny: 

 Výměna vodovodního potrubí v celé budově školy včetně hlavní vodovodní podélné 

páteře, výměna proběhla též v prostoru školní jídelny, proběhla též příprava na výměnu 

vodovodního potrubí v prostoru sociálního zařízení tělocvičny 

 Výměna veškeré vnitřní kanalizace v budově  

 Výměna starých dřevěných oken za okna plastová ve všech prostorách WC 

 Stavební úpravy a vznik nových kabinek 

 Vytvoření úklidových místností ve všech patrech školy a zázemí pro zaměstnance úklidu 

 Osazení nových umyvadel na WC 

 Osazení zrcadel 

 Výměna všech dveří a zárubní 

 Bezbariérové WC 

 Hygienické kabinky 

 Snížení stropů v prostorách WC 

 Osazení nových zařizovacích předmětů  

 Osazení osoušečů na ruce 

 Instalace vzduchotechniky v prostorách WC 

 Výmalba sociálního zařízení 

 Výmalba chodeb 

V souvislosti s touto rekonstrukcí byla provedena výměna vodovodního potrubí a odpadu ve 

všech třídách a dalších místnostech školy. Ve všech místnostech byla také provedena výměna 

dveří a zárubní. 

Akce představuje částku 17 186 000 Kč, se souvisejícími náklady, jakými byly TDI, koordinátor 

BOZP, administrátor výběrového řízení, zpracování projektové dokumentace činily náklady 

částku 17 612 000 Kč. Město Vimperk má v současné době příslib dotace na tuto akci z dotačního 

programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2022 ve výši 10 702 507 Kč. 

 

V souvislosti s rekonstrukcí došlo též k vymalování všech učeben, kabinetů a dalších prostor, cena 

výmalby byla stanovena na 250 000 Kč, výmalbu zajistila firma SPEKTRA. Na úklidové práce byla 

uzavřena smlouva s firmou GARANCE Písek. 

 

Práce byly zahájeny 27. 6. 2022, na dny 29. a 30. června bylo vyhlášeno ředitelské volno. Stavba 

byla předána k užívání 31. 8. 2022, drobné dokončovací práce proběhly do dvou týdnů. 

 

Dagmar Rückerová 
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 III. Školská rada ZŠ TGM Vimperk 
 

Členové Školské rady pro období 2022 – 2025 

 

1) Zvolení členové z řad zákonných zástupců 21. 10. 2021 

Jiří Founě 

Jana Czerwenková 

Ing. Petra Waltman 

  

2) Zvolení členové z řad pedagogů 20. 10. 2021 

Mgr. Dagmar Daňková 

Mgr. Alžběta Rückerová 

Mgr. Iva Karasová 

 

3) Jmenovaní členové usnesením RM Vimperk 1. 11. 2021 

Ing. Michal Janče 

Marcela Kobrová 

Bc. Kristýna Samková 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla všemi členy ŠR bez připomínek 

odsouhlasena per rollam. 

Předsedou ŠR byl zvolen Ing. Michal Janče na zasedání 19. 1. 2022 šesti hlasy přítomných členů 

ŠR. 

Jiří Founě  nebyl přítomen, ale s kandidaturou pana Janče telefonicky souhlasil. 

Paní Waltman se omluvila z důvodu nemoci. M. Janče se souhlasem předsednictví přijal. 

 

Na jednání byli členové ŠR informováni o povinném testování žáků, o hygienických opatřeních a 

o možnostech školy při karanténách tříd a hybridních výukách. Jaký byl zaveden „Školský režim“ 

(rouška = ochrana) a další důležité informace o chodu školy – výchovné komise, řešení problémů, 

lyžáky 7. a 8. tříd, plavání v bazénu Volary a jeho vyúčtování, rekonstrukce sociálního zařízení, 

které proběhne v prázdninových měsících, investice, rozpočet, doučování, webové stránky, třídní 

schůzky formou Dnů otevřených dveří, především díky neustálým epidemiologickým nařízením, 

domácí úkoly žáků a jejich zadávání mailem, které si rodiče mohou vykomunikovat s učiteli přes 

služební mailové adresy učitelů uvedené na webu školy. 

 

Členové ŠR byli mailem pozváni na Školní slavnost ZŠ TGM, konanou 22. 6. 2022. Někteří členové 

ŠR se zúčastnili po slavnosti závěrečného posezení s učiteli ve školní jídelně, kde byly zhodnoceny 

nejen jednotlivé výstupy třídních kolektivů v připraveném programu, ale i celý školní rok 2021/22.  
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Zákon ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Školská rada 

§168 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému 

uskutečňování 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje 

jejich změny 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

i) podává návrh na odvolání ředitele 

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

 

Iva Karasová 
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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. Z pokladny Rady byly financovány odměny úspěšným žákům 

v soutěžích, mikulášská nadílka pro žáky 1. až 4. ročníků, přispívalo se jednotlivým třídám na 

exkurze.      

 

                                                                 

Třídní schůzky  

Třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd se konaly 15. září 2021. Rodiče byli seznámeni s chodem školy, 

byly jim předány základní informace o potřebách prvňáčků, školním režimu, školní družině, 

kroužcích.  

Další třídní schůzky probíhaly formou Dnů otevřených dveří. Termíny 21. 10. 2021, 12. 1., 27. 4. 

a 9. 6. 2022. Rodiče byli informováni o prospěchu dětí, který mohou také sledovat 

prostřednictvím on -line ŽK v dm Softwaru, o akcích školy. 

21. 10. 2021 proběhla také volba rodičů do Školské rady. 

 

Iva Karasová 
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 V. Charakteristika školy 
 

 Velikost školy 
 

ZŠ  TGM  Vimperk je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky.  Na 1. stupni se žáci v 1. ročníku 

vyučovali ve třech paralelních třídách, žáci 2. – 5. ročníku ve dvou paralelních třídách, přičemž 

žáci 1. – 4. třídy sídlí v budově Pražská 167, na 2. stupni (6. – 9. ročník) je po dvou paralelních 

třídách.  

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

Jedním z hlavních zaměření školy je vzdělávání žáků ve třídách s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy, což představuje vedení žáků ke zdravému stylu života, při němž pohybová aktivita nesmí 

chybět. 

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

Vltavici a Strážném. 

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

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

hřiště s prolézačkami užívané také 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, všechny třídy jsou vybaveny vhodnými lavicemi 

a židlemi, všechny třídy mají skříňky pro jednotlivce. Škola je vybavena učebnicemi a učebními 

pomůckami dle požadavků a potřeb pedagogů a žáků, při výuce různých předmětů je možné 

využívat výukový SW a interaktivní tabule, které jsou umístěny v každé budově školy. Budova 

v parku má k dispozici jednu učebnu výpočetní techniky s 10 počítači pro žáky a jedním počítačem 

pro učitele, v budově 1. máje jsou dvě počítačové učebny. Jedna je součástí odborné učebny 

chemie s 10 počítači pro žáky, druhá učebna výpočetní techniky je vybavena 24 počítači. Většina 

pedagogů obdržela v rámci projektu Cool pedagog svůj notebook, který má možnost využívat ve 

výuce. 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. 
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b) prostorové 

 

Škola má k dispozici dvě budovy, školní zahradu, dvě asfaltová hřiště, dále parkoviště u budovy 

1. máje 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 s potřebnými skladovými prostory, 

chladicím boxem a zázemím pro pracovnice školní kuchyně. Dostupná pro strávníky je kancelář 

vedoucí školní jídelny. Dále se v této budově nachází tělocvična se sociálním zázemí, sprchami 

pro žáky i učitele a kabinet sportovních potřeb, dále odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 

výtvarné a hudební výchovy, dílny, cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky, druhá učebna 

výpočetní techniky byla zřízena v učebně chemie. Nachází se zde také školní knihovna, učebna 

sloužící výuce cizích jazyků a kabinety jednotlivých odborných předmětů. Učební pomůcky jsou 

uložené v kabinetech fyziky, chemie, dějepisu, přírodopisu, k dispozici je kabinet výchovného 

poradenství, zázemí pro asistentky pedagoga, kabinet cizích jazyků a českého jazyka, u učebny 

výtvarné výchovy je také k dispozici kabinet.  V přízemí jsou vybudovány šatny pro jednotlivé 

třídy, kabinet souboru mažoretek, k dispozici je menší zasedací místnost pro jednání s rodiči, 

popř. pro vyšetření dětí pracovníky PPP. V suterénu je kotelna, sklad sportovních tříd a sklepní 

prostory. 

Škola má svou vlastní kuchyň s kapacitou 700 obědů denně a prostornou školní jídelnu, ve které 

se stravují žáci i zaměstnanci školy, v oddělené části jídelny je umožněna konzumace oběda pro 

„cizí“ strávníky. Pro žáky 1. stupně je u jídelny vybudováno sociální zázemí a šatny. 

Tělocvična školy je ve volném čase poskytována zájemcům z řad sportovních oddílů i soukromých 

fyzických osob k volnočasovým aktivitám za úplatu na základě smlouvy o pronájmu.  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, 

venkovní učebnou, skladem pro zahradnické potřeby a garáže. Všechny vyjmenované prostory 

slouží i k činnosti školní družiny. Prostor na druhé straně školní budovy je osázen zelení a od hlavní 

ulice ho odděluje plot a řada vzrostlých kaštanů. 

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

je k dispozici menší tělocvična, počítačová učebna s 11 počítači, školní knihovna. V suterénu se 

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

potřeby školy je umožněn dodatkovou tabulkou. S budovou školy sousedí prostorné asfaltové 

hřiště, na němž bylo vybudováno dopravní hřiště a městské dětské hřiště s prolézačkami. 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).  
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c) technické 

 

Jednou z priorit školy je výuka žáků ve sportovních třídách a zájmová volnočasová aktivita žáků. 

Z těchto důvodů vychází i snaha vybavit školu potřebným zázemím a pomůckami – vybavení 

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

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

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

kluby. 

Škola též poskytuje zázemí pro činnost souboru mažoretek. 

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. V deseti učebnách jsou k výuce k dispozici interaktivní tabule, mnohé další třídy jsou 

vybaveny dataprojektory a promítacím plátnem. Každý učitel má k dispozici pracovní notebook, 

stolní počítače jsou umístěny ve sborovnách. V budoucnu bude potřeba zabývat se posílením 

konektivity v obou budovách školy např. prostřednictvím vypsaných dotačních titulů. Všechny 

počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou je možný přístup na internet. Ve 

sborovnách, jazykové učebně, knihovně a v kanceláři jsou umístěny kopírky, které mohou 

využívat pedagogové, popř. žáci školy. 

Škola disponuje po stránce technické vybavenou učebnou dílen, strojovnou pro přípravu 

materiálů na výuku a cvičnou školní kuchyňkou v půdní vestavbě. 

Školní kuchyně je vybavena odpovídajícími elektrospotřebiči a kvalitní myčkou nádobí včetně 

mytí stravovacích táců a konvektomatem. Školní jídelna je vybavena vhodným nábytkem a 

„pojezdovou dráhou“ sloužící strávníkům při vydávání obědů. 

Vytápění 

Budova Pražská 167 má vlastní plynovou kotelnu s nízkotlakými kotly, o provoz se stará 

společnost Energie AG. Budova 1. máje 268 je napojena na městské centrální vytápění 

společnosti Energie AG, v případě potřeby jsou i nadále využívány dosluhující plynové kotle. 

 

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, k dispozici je odpovídající počet WC včetně hygienické kabinky a koupelny 

s ruční sprchou. Vybudováno je též zázemí pro správní zaměstnance a úklidové práce. 

Školní kuchyně má vybudovány odpovídající prostory pro přípravu a vaření pokrmů (prostor pro 

přípravu zeleniny, zpracování masa, vytloukání vajec atd.), kuchyně je vybavena potřebnými 

chladicími boxy, vitrínami a pultem na udržení potřebné teploty jídel. Samozřejmostí je sociální 

zázemí se sprchou pro pracovnice školní jídelny.  

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

jídelně a školní družině. V budově Pražská je pitný režim dětí 1. – 4. tříd zajišťován dotovaným 
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mlékem a ovocem v rámci celostátního projektu Ovoce do škol a pitný režim v rámci školní 

družiny. 

K relaxaci žáků 1. stupně po vyučování slouží činnost ve školní družině v prostorách hřiště a školní 

zahrady včetně dětského hřiště, o velké přestávce a polední přestávce je k dispozici školní hřiště. 

K relaxaci dětí na 1. stupni slouží i koberce v jednotlivých třídách. Prostory pro relaxaci žáků 

v průběhu přestávek jsou omezené, budova byla otevřena v roce 1899 podle tehdejších 

požadavků, vybudování relaxačních koutků by bylo možné na úkor kapacity počtu žáků. 

Součástí vybavení tělocvičny v hlavní budově je samostatné sociální zařízení se sprchou a šatny. 

V letošním školním roce se podařilo zajistit finanční prostředky na rekonstrukci rozvodů vody a 

výměny vedení odpadů v budově 1. máje. V rámci této rekonstrukce vznikla ve všech prostorách 

nová sociální zařízení odpovídající požadavkům současných norem, vybudovány byly též chybějící 

úklidové místnosti v každém patře budovy. 

 

 Přehled oborů vzdělávání 
 

a) ŠVP 

Škola vyučuje od 1. září 2011 ve všech ročnících podle vlastního 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 – zaměřené na  

běžecké a sjezdové lyžování, snowboarding, atletika, sportovní kroužky pro žáky 1. i 2. stupně 

 

zájmové kroužky s uměleckým zaměřením  

mažoretky 

pěvecký kroužek 

výtvarný kroužek 

 

výuka cizích jazyků 

výuka cizích jazyků - od 1. ročníku AJ 

2. cizí jazyk – němčina 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. 
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Posilujeme výuku cizích jazyků. 

Probíhá inkluzivní vzdělávání, integrujeme žáky s SPU do tříd s ostatními dětmi. 

Rozvíjíme žáky nadané a vytváříme jim podmínky pro jejich rozvoj. 

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

kolech soutěží. 

 

Počet hodin v jednotlivých ročnících 

Žáci v l. ročníku mají týdně 21 vyučovacích hodin, z toho od 1. třídy probíhá výuka anglického 

jazyka - 1 hodina týdně. 

Ve 2. ročníku mají týdně 22 hodin, 1 hodina anglického jazyka. 

 

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

Ve 4. ročníku byly dělené hodiny informatiky a pracovní výchovy. 

V 5. ročníku se dělila pracovní výchova. 

 

Žáci v 6. ročníku se týdně vyučují 29 hodin. 4 hodiny anglického jazyka týdně, 4. hodina se 

zaměřením na konverzaci. Mají povinnou informatiku. Jedna hodina matematiky a jedna hodina 

češtiny byly dělené. 

 

7. ročník má 30 hodin týdně. 4 hodiny anglického jazyka týdně, v jedné třídě byly všechny hodiny 

dělené, 4. hodina se zaměřením na konverzaci. 

 

8. ročník má celkový počet vyučovacích hodin týdně 32 hodin. 4 hodiny českého jazyka, 3 hodiny 

anglického jazyka a 3 hodiny německého jazyka jako 2. cizí jazyk. 

 

Žáci 9. ročníků se vyučují 31 hodin týdně. 5 hodin jazyka českého, 3 hodiny anglického jazyka a 3 

hodiny německého jazyka, 1 hodina svět práce. 

 

Iva Karasová 

 

b) Projekty 

 

Pomáháme si – Šablony III 

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

 V rámci projektu pobíhají tyto aktivity: 

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 
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Doučování žáků škol (MŠMT) - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci 

na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19. 

Financováno Evropskou unií. 

 

Projekt společnosti Attavena, o.p.s. 

„DigCompEdu pro základní školy“ 

Do tohoto projektu jsme se zapojili ve školním roce 2021/22. Cílem projektu bylo zajistit 

metodickou i technickou podporu při využívání a začleňování digitálních technologií do výuky a 

do chodu školy. Rozvíjet digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu). 

Roční vzdělávací program kombinuje skupinové a individuální aktivity. 

1. skupinové vzdělávání  

Úvodního dvoudenního skupinového workshopu se zúčastnilo povinně 20 pedagogů včetně 

vedení školy a to v termínu 19. a 20. srpna 2021. Do závěrečného workshopu, který se konal 3. a 

4. června 2021, se přihlásilo na základě dobrovolnosti 6 účastnic projektu. Oba výjezdové 

víkendové pobyty probíhaly v hotelu Relax v Purkarci, ubytování a strava byla hrazena z projektu. 

2. individuální vzdělávání 

Každý zapojený učitel se na živo účastnil dle svého výběru 2 webinářů, ostatní webináře mohl 

zhlédnout ze záznamu. Všichni během školního roku byli podpořeni čtyřmi hodinami 

individuálního školení s lektorem. Téma výuky si učitelé volili dle nabízených okruhů sami. 

Individuální konzultace učitelů s lektorem proběhly dle předem připraveného rozvrhu na půdě 

školy. Odborná konzultace probíhala při práci s IT zařízeními. Některá setkání proběhla on-line. V 

rámci projektu byli učitelé 1. stupně proškoleni v práci s interaktivní tabulí. 

V průběhu vzdělávání jsme měli přístup do online učebnice, která obsahovala materiály vztahující 

se ke všem oblastem DigCompEdu. 

 

Benefitem projektu bylo zakoupení techniky: 

15x notebook pro učitele 

10x notebook pro žáky 

2x interaktivní tabule 

10x mindstorm 

15x licence MS Office  

 

c) Kroužky  

 

Mažoretky – (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) 

Volejbal (uč. J. Hudečková) 

Basket (uč. J. Bejček) 
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Partnerské kroužky 

Skiraple – organizuje SKI Šumava  

Snowboard – SK SNOWRIDERS 

 

d) Nepovinný předmět 

Náboženství (V. Předotová)  

 

Iva Karasová 

 

 Nová pravidla k výroční zprávě o činnosti školy 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, účinnost 1. 7. 2022 

 

Školní vzdělávací program a jeho naplňování 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 

která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. V ŠVP 

ZŠ TGM a jeho vzdělávacím obsahu je učivo chápáno jako prostředek k osvojení očekávaných 

výstupů, které vytvářejí předpoklady k účinnému využívání získaných schopností a dovedností na 

úrovni klíčových kompetencí. 

 

Kompetence k učení 

Stanovené výstupy vedoucí ke kompetenci k učení se ve školním roce dařilo naplňovat podle 

možností žáků v jednotlivých ročnících a jejich schopnostech. V nižních ročnících je velkou oporou 

rodič, ve vyšších ročnících dokázali žáci zhodnotit svůj vlastní pokrok. Méně se tak dařilo u žáků, 

kteří nemají podnětné sociální zázemí v rodinách a cíl vzdělávání nepovažují za svůj osobní cíl. 

V těchto případech využívala škola doučovacích hodin, které vedli pedagogové školy. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Pokud se jedná o řešení zadaných problémů zadaných pedagogy v rámci vzdělávacích předmětů, 

je část žáků, kteří si s nimi poradí, části žáků je úkol/problém vysvětlen, část žáků ho dokáže 

vyřešit s pomocí pedagoga. Snaha o vyřešení je mnohdy závislá na morálně volních vlastnostech 

daného žáka a také na vnitřní i vnější motivaci. Pokud se jedná o řešení osobních problémů, hraje 

větší roli rodina, přestože škola poskytovala možnosti komunikace s pedagogy, výchovnými 

poradci i preventistou rizikového chování. V rámci výuky probíhaly též akce zahrnuté do 

minimálního preventivního programu. Jednoduché pro žáky není ani řešení problémů v rámci 

skupiny či třídy, ukazuje se, že k řešení je i ve vyšších ročnících potřeba stanovisko, popř. postoj 

či zásah pedagoga. Žáci si neumí mezi sebou problémy vyřešit, k čemuž neblaze přispěla i 

covidová doba. 
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Kompetence komunikativní 

Komunikativní kompetence je rozvíjena na obou stupních základního vzdělávání i ve vzdělávání 

zájmovém. K vyjádření názoru přispívá i organizace třídnických hodin pro žáky 5. – 9. ročníku, 

práce rady žáků, organizace besed. Bez problémů zvládají žáci odpovídat na otázky, málo zdatní 

se jeví v situacích, kdy mají otázky klást. Vzhledem k velké oblibě sociálních sítí jsou žáci zdatní i 

v této oblasti, ke zdokonalení přispěla i online výuka a plnění domácí práce písemně a odesílání 

dohodnutým způsobem. Informační a komunikativní prostředky dokáží žáci využívat pro 

komunikaci s okolním světem. 

 

Kompetence sociální a personální 

V získávání této kompetence se jeví, že se velmi projevuje období uzavření škol a online výuka. 

Na jedné straně je posílena individualita a samostatný rozvoj jednotlivce, ale na druhé straně 

oslabuje zájem o spolupráci v týmu, zájem o druhé, pomoc, přijetí pravidel a vnímání názoru a 

potřeb druhých, což se projevilo hlavně u starších žáků. Žáci na 1. stupni přijímají spolupráci 

v kolektivu velmi pozitivně, zadaný úkol „pro kolektiv“ přijímají jako projev důvěry. 

 

Kompetence občanské 

Kompetence občanské jsou v souladu s věkem jednotlivých žáků a jsou samozřejmě ovlivněny 

nejen procesem vzdělávání ve školách, ale také postojem rodiny. Obecně se dá říci, že žáci 

odmítají útlak a hrubé zacházení, uvědomují si, že psychickému i fyzickému násilí je potřeba se 

postavit. Žáci jsou vedeni ve škole i doma k uvědomění si svých práv a povinností. Jsou vedeni 

k tomu, aby dokázali pečovat o svůj život i zdraví. 

 

Kompetence pracovní 

Možnosti získávání pracovní kompetence byly v období uzavření škol velmi oslabeny. 

 

Kompetence digitální 

Žáci na různých úrovních odpovídajících věku pracují s digitálními technologiemi, chápou význam 

digitálních technologií pro lidskou společnost. Ne vždy si uvědomují, že mohou mít negativní 

dopad na jejich dušení zdraví. 

 

Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování je ve škole řešena v rámci školního minimálního preventivního 

programu, plán prevence pro všechny třídy vytváří metodik prevence, formou dostupných a 

vyhlášených programů zajišťuje jeho financování. V rámci sociálního klimatu školy docházelo 

k řešení psychických problémů po distanční výuce. Jednalo se především o úzkosti, deprese, 

problémy s návratem do školy, záškoláctví, plnění povinností, sebepoškozování, anorexie, 

bulimie. Byly zachyceny případy žvýkacího tabáku a to především v 5. třídách. Vše bylo řešeno 

v součinnosti s rodiči, školní psycholožkou, OSPOD. Metodička prevence spolupracovala 

s vedením školy, výchovnými poradci a třídními učiteli, školní psycholožkou. 
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Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Žákům se SVP jsou poskytovány tyto podpory: 

 Zajištění šetření v PPP nebo SPC, stanovení podpory 

 Práce asistentů pedagoga v souvislosti s posouzením 

 Školní asistent v rámci projektu Pomáháme si (Šablony III) 

 Reedukace – zajišťují 2 vyučující 

 Doučování – pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Doučování bylo 

financováno ze státního rozpočtu téměř všemi pedagogickými pracovníky na základě 

dohody o provedení práce. Probíhalo jak pro celé skupiny a třídy, tak pro jednotlivce. O 

možnosti a organizaci doučování byli rodiče informováni prostřednictvím žákovské knížky 

nebo osobně. 

 

Podpora nadaných žáků 

Jednou z priorit vzdělávání v ZŠ TGM je sportovní příprava. Navazujeme tak na tradici existence 

sportovních tříd od 70. let 20. století. Sportovní třídy byly zaměřené na výcvik běžeckého lyžování 

a vychovaly řadu sportovců, mnozí pokračovali ve studiu na sportovním gymnáziu ve Vimperku. 

Od roku 1999 byli do sportovních tříd zařazeni též snowboardisté. Když výcvik převzaly sportovní 

oddíly, přijímání žáků do sportovních tříd pokračovalo. V posledních letech vedeme žáky ve 

sportovních třídách ke zdravému sportovnímu stylu a nabízíme vzdělávání pro ty, kteří považují 

sportování za součást svého života. Součástí činnosti sportovních tříd je pořádání soustředění se 

sportovním zaměřením – orientační běh, lehká atletika, bruslení, lyžařský výcvikový kurz, box – 

aktivity vedou zkušení trenéři jednotlivých sportovních odvětví. Do 6. ročníku sportovní třídy se 

konají přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a sportovní přípravy. 

 

 7 důvodů vedoucích k volbě vzdělávání ve sportovní třídě  

 

1. Projekt, kde se kloubí školní příprava s přípravou sportovní  

2. Projekt směřující k organizaci času k výuce, sportování a smysluplného využívání volného času  

3. Projekt, který vede k všestrannému rozvoji žáků  

4. Projekt podporující dobré vztahy žáků v kolektivu  

5. Projekt podporující odolnost, soutěživost, respektování druhého, ale i umění prohrát  

6. Projekt vedoucí ke zdravému způsobu života, neboť častý pohyb posiluje imunitní systém, 

reguluje hladinu cukru v krvi a v neposlední řadě zlepšuje náladu a blahodárně působí na 

rozumové schopnosti  

7. Projekt pro všechny, kteří se rádi hýbají a které sport baví  

 

Další podpora nadaných 

Pořádání školních kol soutěží a olympiád, příprava na soutěže a závody 

Olympiáda v ČJ, M, D, recitační soutěž, biologická olympiáda, chemická soutěž, rybářská 

olympiáda, účast ve výtvarných soutěžích, olympiáda v Aj, Nj 
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Účast na pořádaných závodech a turnajích – lehká atletika, Pohár rozhlasu, florbal, hokejbal, 

košíková, volejbal, vybíjená, kopaná, přespolní běh, orientační běh, snowboarding, běžecké 

lyžování (ve spolupráci se SKI Šumava a Snowriders) 

 

Poskytování jazykové přípravy žákům s odlišným mateřským jazykem 

Od března 2022 bylo do ZŠ TGM přijato 25 ukrajinských žáků, 2 ukrajinské učitelky a jedna 

pracovnice na úklid. ZŠ TGM je pověřenou školou pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem.  

O výuce ukrajinských žáků pojednává kapitola XV této výroční zprávy. 

ČŠI provedla v měsíci červnu inspekční šetření, jehož předmětem byla výuka ukrajinských žáků. 

Přestože z inspekční činnosti nebyl proveden zápis, uvedli členové týmu následující skutečnosti: 

 Škola velmi dobře řeší začleňování ukrajinských žáků 

 Škola pořídila pro žáky potřebné pomůcky ve spolupráci s městem 

 Škola citlivě stanovila rozvrh hodin 

 Vyučující pracují s učebnicemi českého jazyka pro ukrajinské žáky, učebnice jsou 

k dispozici i dětem 

 Ukrajinští žáci tvoří 2 skupiny podle věku a na některé předměty jsou začleňováni do 

příslušných tříd 

 Na vzdělávání se podílejí ukrajinské učitelky 

 Škola pracuje v souladu se zákonem LEX UKRAJINA 

 Práce ZŠ TGM Vimperk s ukrajinskými žáky je možné označit za příklad dobré praxe 

 

Dagmar Rückerová 
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 VI. Zaměstnanci školy 
 

Vedení školy 
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy, ČJ, HV 
Mgr. Iva Karasová, zástupce ředitelky školy 
 
Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167 
Mgr. Dagmar Daňková 
 
Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku 
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň 
 
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 

 
Metodik prevence rizikového chování 
Mgr. Vladislava Lehečková 

 

Školní psycholog 

PhDr. Alena Wagnerová 

 

Speciální pedagog 
Mgr. Martina Bačíková 
 

Třídní učitelé 

Mgr. Martina Bačíková – I. A, 1. stupeň, Inf. 
Mgr. Dagmar Daňková – I. B, 1. stupeň, Inf. 
Mgr. Petra Malíková – I. C, 1. stupeň, AJ  
Mgr. Lenka Kohoutová – II. A, 1, stupeň, AJ 
Mgr. Martina Mondlová – II. B, 1. stupeň, AJ  
Mgr. Jana Frčková – III. A, 1. stupeň, reedukace 
Mgr. Jitka Ondřejová - III. B, 1. stupeň 
Mgr. Michael Hrdý – IV. A, 1. stupeň 
Mgr. Petra Hrůšová – IV. B, 1. stupeň, TV 
Mgr. Eva Jakšová Sládková – V. A, ČJ, P, AJ, VV 
Mgr. Aneta Králová – V. B, ČJ, HV, NJ, Inf. 
   Bc. Tereza Procházková – VI. A, M, VKO 
Mgr. Milena Bucharová – VI. B, ČJ, AJ 
Mgr. Alžběta Rückerová – VII. A, ČJ, Inf., SP 
 Ing. Pavla Nováková – VII. B, Ch, P, VKO, PČ , PV, ČJS 
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Mgr. Vladislava Lehečková – VIII. A, D, Z, NJ  
Mgr. Martin Procházka – VIII. B, M, F, PČ, VKO 
Mgr. Jana Hudečková - IX. A, P, TV 
Mgr. Bohumila Sellnerová – IX. B, M, P, ČJS 
 
Ostatní učitelé 
Mgr. Josef Bejček – Z, TV 
Mgr. Petra Hříbalová – NJ, HV, VV, PV, PČ, TV 
Mgr. Hanuš Rücker – VV 
Mgr. Jiří Toušl – F, PČ, PV 
Mgr. Ing. Klára Málová – AJ 
Mgr. Michaela Donnelly – AJ 
   Bc. Kateřina Hofmanová – VV, VKO 
Mgr. Monika Jungvirthová – Nj, Př 
   Bc. Albert Hrůša – AJ 
 
Školní družina 
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka 
Alena Klausová 
Lucie Latková 
Kristýna Dolejší 
 

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 
Pavlína Bošková – budova 1. máje 
Věra Trojanová – budova Pražská 167 
Šárka Važanová –  budova Pražská 167 
Radka Fričová – budova Pražská 167 
 

Školní jídelna 
Monika Procházková, vedoucí ŠJ 
Ludmila Hodoušková, vedoucí kuchařka do 31. 12. 2021 
Dana Klasová, vedoucí kuchařka 
Jaroslava Kantorová 
Ivana Michalová 
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Martina Hleděncová 
Ludmila Důrová 
 
Asistent pedagoga 
Ing. Jolana Smolová 
Lenka Josefíková 
Jitka Temňáková 
Kristýna Dolejší 
Jana Lampová 
Bc. Kateřina Hofmanová  
Barbora Krejsová 

Tereza Vacíková 
Monika Šašková 
 
Školní asistent 
Bronislava Desatová 
Alena Iglerová 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

1. Oblast pedagogiky, psychologie 

Pedagogické porady 

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 

 

 

2. Ostatní školení 

Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ 

Revize RVP ZV – startovací balíček – Základy algoritmizace a programování – 1. stupeň ZŠ – 

on-line 

Revize RVP ZV – startovací balíček – Informační systémy pro 1. stupeň ZŠ – on-line 

Revize RVP ZV – startovací balíček – Práce s daty, základy informatiky - 1. stupeň ZŠ on-line 

Financování pedagogické intervence nově – on-line 

Informatika bez počítače a robotika – on-line 

Základy programování na 1. stupni – on-line 

Workshop nová informatika – on-line 

Oblastní workshop I. ZS Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie u žáků  

1. stupně – on-line 

Učební úlohy ve výuce chemie - webinář 
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Školení dmSoftware – online 

Prvouka činnostně v 1. ročníku – webinář 

Činnostní učení Čj v 1. ročníku - Písek 

Děti bez hranic – on-line 

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi – webinář 

Bádání v terénu: Jak na minerály a nerosty – Šindlovy Dvory 

ATTAVENA – individuální konzultace + on-line konzultace 

Dvoudenní závěrečné školení projektu ATTAVENA - Rozvíjení digitální kompetence pedagogů – 

Purkarec 

 

3. Školení BOZP, PO – všichni zaměstnanci školy 

Školení první pomoci – Český červený kříž - všichni zaměstnanci školy 

 

4. Školení vedoucích pracovníků školy 

Porada k výkazům MěÚ Vimperk  

Školení vedoucích pracovníků o požární ochraně + 1. pomoc 

 

Iva Karasová 
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 VII. Výchovné a kariérové poradenství, metodik 

prevence, koordinátor ICT, ekologická výchova 
 

a) Výchovné poradenství 1. – 4. ročník 
 

I v tomto školním roce 2021/22 jsme společně zajišťovali péči o žáky nadané a chytré, žáky 

s vývojovými poruchami učení a se specifickými potřebami. Kromě individuálního přístupu 

k těmto žákům byly uplatňovány postupy a metody sepsané dle doporučení pedagogicko-

psychologických poraden třídními učiteli v individuálních plánech podpory.  Ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou byla věnovaná pozornost žákům nejen 

s podpůrnými opatřeními, ale i žákům z  prostředí sociálně znevýhodněného, kteří mají výukové 

či výchovné problémy, ale nebyly šetřeny v ppp. V průběhu výuky učitelé a učitelky využívali práce 

asistentek pedagoga, poskytovali individuální konzultace a realizovali doučování. Doučování žáků 

bylo poskytováno především žákům ohroženým školním neúspěchem v reakci na nemožnost 

realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19.  

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. 

Ve školním roce 2021/22 jsme všichni rozvíjeli vzájemnou spolupráci s jednotlivými učiteli při 

řešení výchovných a výukových problémů a to i ve spolupráci s asistenty pedagogů a školními 

asistenty.  

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 2022 opustilo naši školu celkem 44 žáků. 40 žáků bylo z 9. tříd a 4 žáci z 8. 

tříd. 

Přihlášky na talentové zkoušky bylo potřeba odeslat nejpozději do 30. listopadu 2021, přihlášky 

na další obory bylo nutné podat do 1. 3. 2022. Zájemci, kteří se hlásí na učební obory, přijímací 

zkoušky nevykonávali. 
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16 žáků se hlásilo na střední školy, 28 žáků si podávalo přihlášky na učební obory. 

S výběrem škol deváťákům pomohla Burza škol, která se konala na začátku října v Městském 

kulturním středisku ve Vimperku. Žáci 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, informace z MŠMT), byly dětem předávány 

postupně, jak přicházely poštou nebo emailem. Vše se zvládlo a všichni žáci se dostali na jimi 

vybrané střední školy nebo učební obory. Pěti žákům se to povedlo ale až v 2. kole přijímacího 

řízení.  

Na osmileté gymnázium odešlo z pátých tříd celkem 6 žáků. 

 

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 2021/2022 byl realizován preventivní program, který vycházel ze zkušeností 

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

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

2., 3., 4. třídy. Z krajské dotace byl spolufinancován program s názvem Primární prevence – 

kyberšikana, realizovaný společností PORTUS PRACHATICE, o.p.s. pro 4. - 7. ročníky. Z dotace 

Města Vimperk byly financovány programy realizované společností PORTUS PRACHATICE, o.p.s.   

pro 3. třídy – Společně proti šikaně, pro 2. třídy Buď opatrný, pro 8. třídy Sebepoškozování a 

Drogy, pro 9. třídy Sex faktor. 

V průběhu školního roku se na metodika prevence neobrátil žádný z rodičů. V rámci sociálního 

klimatu školy docházelo k řešení psychických problémů po distanční výuce. Jednalo se především 

o úzkosti, deprese, problémy s návratem do školy, záškoláctví, plnění povinností, 

sebepoškozování, anorexie, bulimie. Byly zachyceny případy žvýkacího tabáku a to především v 5. 

třídách. Vše bylo řešeno v součinnosti s rodiči, školní psycholožkou, OSPOD. V oblasti práce 

s nadanými dětmi se škola zaměřuje na sportovně nadané děti v rámci sportovních tříd. 

 

V oblasti vztahu metodika prevence k pedagogickému sboru lze konstatovat kladný přístup 

učitelů k problematice rizikového chování.   
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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 2021/2022 došlo na popud ICT koordinátora k modernizaci několika dalších 

tříd, které byly vybaveny novými projektory s plátnem. Všechny třídy v budově ZŠ TGM Vimperk 

1. máje 268 jsou již vybaveny projektory, interaktivními tabulemi, popř. velkými obrazovkami. 

Plánuje se dovybavení učeben také v budově Pražská 167. 

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

Škola v tomto roce využívá výukové licence – např. na přírodopis, hudební výchovu, anglický 

jazyk, německý jazyk, informatiku, matematiku. 

ICT koordinátor využil možnosti získat dotaci z Národního plánu obnovy, kdy z peněz dotace 

pořídil prostředky IT techniky na pomoc žákům se sociálním znevýhodněním. 

1. stupeň ZŠ TGM je od září roku 2022 zapojen do výuky Nové informatiky, při kterém se výuka 

zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení. ICT koordinátor zpracovával začlenění 

obsahu informatiky do školního vzdělávacího programu, pořídil část vhodných materiálů pro 

výuku nové informatiky. Další část materiálů pro vzdělání žáků bude pořízena na podzim 2022.  

Od listopadu 2020 připravuje A. Rückerová ve spolupráci s konzultanty z oblasti dotačního 

managementu a zřizovatelem projekt, který zahrnuje výstavbu dvou nových učeben - jazykové a 

robotiky a modernizaci učebny přírodních věd v budově 1. máje 268. Žádost do IROP bude 

podána v listopadu 2022. Součástí projektu bude také zajištění kompletní konektivity v obou 

budovách školy.   

 

Alžběta Rückerová 

 

 

e) Ekologická výchova     

                                                 

V tomto školním roce pokračují žáci v aktivitách z minulých let. Žáci i zaměstnanci školy se podílí 

na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír.  

 

Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země. 

 

Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a CHKO Šumava 

Vimperk a Horská Kvilda. 
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6. A, 6. B – v říjnu žáci odjeli na dva dny do Střediska environmentální výchovy na Horskou Kvildu, 

kde je čekaly tyto zajímavé programy o Šumavě – Pobytová znamení, Savci Šumavy, Les a NP a 

CHKO Šumava.   V měsíci květnu je čekal program „Učíme se v lese“.                                                                 

                                                                                    .     

7. A, 7. B – tyto třídy nenavštívily žádný program NP, jelikož pro školy byl park uzavřen až do 

února. 

 

8. A, 8. B – v březnu žáci absolvovali program Z dávných časů šumavských, který vypráví o životě 

obyvatel na staré Šumavě. Třídy v tomto měsíci navštívily ve Středisku environmentální výchovy 

program NP a CHKO Šumava, který si představily na fotografiích – historie, nejvyšší hory, 

ledovcová jezera, základní biotopy, vzácná fauna a flóra.  V červnu se vypravili na Chalupskou slať.    

     

9. A, 9. B – na začátku května navštívili žáci Antýgl a Rokytu, kde absolvovali program Geologie, 

kterým pokračovali Klostermannovou stezkou na Srní k vlčímu výběhu. Během této cesty získali 

poznatky o vývoji a vzniku pohoří Šumava, horninách Šumavy, o vzniku půdy, o rostlinách a 

živočiších v různých geologických obdobích a o ekosystémech. V témže měsíci se vypravili do 

grafitového dolu v Českém Krumlově. Vybaveni hornickými kahany, helmami a v kombinézách 

vjeli vláčkem do rozsáhlého dolu, kde se dozvěděli plno informací o těžbě a zpracování tuhy.  

  

Den s obnovitelnými zdroji 

V měsíci listopadu vyjely třídy 9. A a 9. B na Den s obnovitelnými zdroji do Volyně. Tuto akci 

pořádá místní průmyslová škola. Pro žáky zde byl připraven zajímavý program zaměřený na 

seznámení se s moderními technologiemi výroby energie a novými trendy ve stavebnictví, které 

vedou k významným energetickým úsporám. 

Exkurze byla rozdělena do několika bloků. V prvním bloku se žáci dověděli o vytápění domů a 

stavbě pasivních domů. V dalším bloku si prohlédli tělocvičnu s lezeckou stěnou, posilovnou, 

stolním tenisem a dalším vybavením. Pak navštívili truhlářské dílny vybavené dřevoobráběcími 

stroji. Zde si mohli vyrobit krabičku na křídy a stojánek na tužky. Pak si zasoutěžili – kdo dříve složí 

dřevěný hlavolam. První tři čekala odměna. Jako poslední navštívili počítačovou učebnu, kde plnili 

uložené úkoly. Tři nejrychlejší s bezchybnou prací dostali odměny. 

Na závěr všichni žáci obdrželi pravítka s vlastním jménem a propagační letáky. 

Po dobrém obědě jsme vyrazili domů. Byly to velice zajímavá exkurze.     

         

Den s Lesy České republiky a Městskými lesy Vimperk 

27. 6. 2022 proběhla na Vodníku akce Den s Lesy ČR a Městskými lesy. Pořadatelé připravili pět 

stanovišť, kde jim s organizací pomáhali žáci devátých tříd, páté až osmé třídy plnily uložené 

úkoly. Postupně se na jednotlivých stanovištích třídy střídaly a za 1,5 hodiny se vrátily zpět. 

Na prvním stanovišti žáci třídili odpad – alobal, igelit, kelímky, polystyrén, konzervy, zbytky ovoce. 

Zde se také dověděli, jak rychle se jednotlivé druhy odpadu v přírodě rozkládají. Na druhém 

stanovišti měli žáci poznávat stromy podle větví s listy nebo jehličím a odhadovat výšku stromu 

podle toho, jak jsou vzdáleni od stromu a jak je kdo vysoký. Na dalším stanovišti je čekaly obrázky 

s živočichy žijících v lese a obrázky ryb. Tato aktivita je bavila nejvíce. Na čtvrtém stanovišti bylo 
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osm budek a obrázky ptáků. Žáci měli správně přiřadit jednotlivé druhy ptáků ke svému domovu. 

A na posledním stanovišti se seznámili s ochrannými pomůckami, které musí každý zaměstnanec 

v lese používat. 

 

Bohumila Sellnerová 
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 VIII. Spolupráce školy s partnerskými organizacemi  
 

Zřizovatelem ZŠ TGM je město Vimperk a je zároveň hlavním partnerem školy. Členem 

Zastupitelstva Města Vimperk je Dagmar Rückerová, ředitelka školy. 

 

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk 

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu spolupracuje se školou na stanovení finančních 

prostředků ze státního rozpočtu. 

Na poradách ředitelů škol Vimperska přenáší informace KÚ v Českých Budějovicích, zajišťuje 

semináře a školení, působí v mnohých případech jako poradní orgán.  

Pro základní školy jako obec III pořádá Den učitelů, zajišťuje některá kulturní a filmová 

představení (v rámci festivalu NaturVision). 

Starostka města Ing. Jaroslava Martanová, místostarosta Mgr. Zdeněk Kuncl se pravidelně účastní 

školních slavností i dalších akcí pořádaných školou. Soubor mažoretek vystoupil na akci města 

Vimperk u příležitosti vzpomínkové akce osvobození města americkou armádou. Škola poskytla 

stejně jako v předcházejících letech napojení na zdroj elektriky při setkání dřevosochařů  

v červenci 2022, při pořádání představení pro děti v městském parku Vimperský Kašpárek i při 

prázdninovém provozu Parkboudy.  

 

Adaptační skupiny pro ukrajinské žáky 

Město Vimperk organizovalo v červenci 2022 projekt Adaptační skupiny pro děti migrující 

z Ukrajiny. Adaptačních skupin se zúčastnilo 57 dětí z Vimperka a okolí ve věku 3 - 6 let a 6 – 15 

let. Pro obě skupiny poskytla ZŠ zázemí v budově Pražská 167. Organizačně projekt zajišťovala 

Martina Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury a CR a Eva Hervertová, pracovnice odboru 

poskytující metodickou pomoc školám. S oběma pracovnicemi byla v průběhu celého roku 

výborná spolupráce. (Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy ve výši 

180 000 Kč.) 

Město Vimperk oslovilo vedení školy s žádostí o spolupráci při organizaci prázdninového Kempu 

vítězů. Kemp se uskutečnil 2. týden v červenci, ZŠ TGM poskytla zázemí pětidennímu 

prázdninovému sportování. Vzhledem ke skvělému počasí se akce odehrávala výhradně na 

lehkoatletickém stadionu ve Vimperku včetně závěrečného vyhodnocení. 

 

Den učitelů 

Město Vimperk jako zřizovatel základních a mateřských škol pořádá každoročně společenskou 

akci věnovanou ocenění pedagogů. Letošní ročník proběhl 28. 3. 2022 v Městském kulturním 

středisku ve Vimperku. Ze ZŠ TGM byly navrženy na ocenění paní učitelky Jana Hudečková a 

Blažena Svěchotová. 

 

Jana Hudečková 

Při hodinách tělesné výchovy vede žáky k tomu, aby měli rádi aktivní pohyb. Snaží se žáky 

seznámit s různými sporty a vede je k všestrannosti. Věnuje se i těm, kteří reprezentují školu a 
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město Vimperk na sportovních soutěžích a turnajích, trénuje s nimi i mimo vyučování a motivuje 

je k vlastnímu růstu. Na škole vede kroužek volejbalu, podílí se na organizaci lyžařských kurzů, 

účastní se s žáky Odznaku všestrannosti. Ve volném čase se věnuje dětem v partnerském 

sportovním oddílu SKI Šumava, účastní se jejich soustředění a aktivně podporuje sportovní akce 

organizované jmenovaným oddílem. 

Naše tělem i duší tělocvikářka neopomíjí ani svůj druhý obor. Pro žáky 2. stupně organizuje Den 

Země, připravuje biologickou olympiádu a exkurze s ekologickou tematikou. 

 

Blažena Svěchotová 

Soukromý život přivedl paní Svěchotovou k nám do Vimperka. Po příchodu vyučovala na 

malotřídních školách ve Svaté Maří a v Bohumilicích a své zkušenosti s prvostupňovými žáky 

využila i po nástupu na ZŠ TGM Vimperk. Po čase se opět vrátila ke své původní aprobaci 

matematika a zeměpis. Matematika coby exaktní věda se opírá o přesnost a důslednost. A k tomu 

paní učitelka své žáky vedla. Byla důsledná, ale zároveň chápající k dětským slabostem. 

Den učitelů si společně také připomínáme v ZŠ TGM Vimperk společenskou akcí. Letos jsme se 

společně sešli se všemi zaměstnanci ve školní jídelně, na akci přijal pozvání místo starostky a 

místostarosty tajemník MěÚ Vimperk Jan Tůma. Společné odpoledne bylo zahájeno vystoupením 

žáků školní družiny. Ke Dni učitelů bylo uspořádáno ještě jedno setkání, tentokrát s bývalými 

zaměstnanci školy. Setkání zaměstnanců takto samostatně bylo většinou bývalých pracovníků 

školy přijato velmi pozitivně. 

 

Odbor investic a údržby 

Odbor investic pečuje o postupnou rekonstrukci obou budov školy, naši školu má na starost paní 

Alena Szabová, předsedou Školské rady ZŠ TGM Vimperk je Ing. Michal Janče. 

 

Městská policie, Policie ČR 

Strážníci MP pomáhali zajišťovat v rámci své profese pořádané akce (školní slavnost,…). V oblasti 

prevence proběhla léty osvědčená beseda žáků 1. ročníku se strážníkem MP, která byla zaměřena 

na bezpečné chování dětí v silničním provozu. Podporu činnosti školy vyjadřuje také Policie ČR 

zejména v oblasti prevence a řešení v oblasti rizikového chování žáků.  

 

Městské kulturní středisko 

MěKS patří mezi tradiční partnery naší školy. Kulturní magazín vydávaný MěKS zveřejňuje 

informace o akcích školy i školních zájmových aktivitách, zajišťuje vylepování plakátů na školní 

akce. 

Základní škola se též zapojuje do programu adventních koncertů a akcí v předvánočním čase, 

MěKS zajišťuje pro žáky školy kulturní programy. Novým ředitelem v roce 2019 se stal pan Tomáš 

Jiřička. 

 

Národní park Šumava 

NP Šumava připravil pro žáky i pedagogy pestrou nabídku výchovných programů s ekologickou 

tematikou. Spolupráce je smluvně stanovená a ZŠ TGM se zavázala k účasti minimálně jednoho 
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programu každé třídy. NP Šumava věnoval každému žákovi sešit opatřený deskami s přírodní 

tematikou. Žáci školy se účastnili soutěže s přírodní a šumavskou tematikou a dosáhli v ní 

pěkných výsledků. 

 

Státní zámek Vimperk 

V roce 2022 byla slavnostně otevřena jedna prohlídková trasa zámku, což byla příležitost 

k návštěvě některých tříd. 

 

Městská knihovna 

MK pravidelně informuje o výpůjční době, o kulturních akcích, besedách či soutěžích. Mnohých 

akcí se zúčastnili i žáci naší školy a v soutěžích byla jejich aktivita oceněna. Pokračovala pravidelná 

návštěva dětí školní družiny pod vedením vychovatelek ŠD se zaměřením získat čtenáře a 

návštěvníky knihovny. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce sociálního zařízení v budově 1. máje 

byla zahájena 24. června, bylo nutné zajistit náhradní prostory pro vydávání vysvědčení. Prostor 

pro žáky 6. a 8. ročníku poskytla městská knihovna ve svých prostorách. 

 

Městské služby Vimperk 

Tato organizace patří mezi důležité partnery školy. Zajišťuje kosení trávy ve vegetačním období, 

popř. drobnější opravy na školním pozemku. Městské služby pečují o všechna sportoviště. Při 

vyučovacích hodinách, při tělesné výchově i zájmové činnosti je hojně využíván zimní stadion, 

sportovní areál Vodník a v letním období při příměstském táboře ve škole také areál vodních 

sportů. V průběhu roku 2019 byl zrekonstruován atletický stadion a poskytuje odpovídající 

podmínky při činnost sportovních oddílů i při výuce tělesné výchovy všem školám Vimperka. 

V péči o vzrostlou zeleň pomáhají i Městské lesy Vimperk, zaměstnanci se podíleli také na 

vyklizení prostoru před rekonstrukcí a dalších pomocných prací. 

 

Spolupráce se školami      

V letošním roce byla ukončena spolupráce na pořádání a organizaci plesu dechovky a mažoretek, 

která trvala od roku 2000 a jejímiž zakladateli byli Dagmar Rückerová a Petr Staněk. Rozhodnutí 

vyplynulo z hlasování členů spolku Dechový orchestr ZUŠ Vimperk z. s., oznámení ústně sdělil 

ředitel ZUŠ Vimperk Pavel Vališ. 

 

Velmi dobrá spolupráce probíhá již několik let s mateřskými školami. Jedná se hlavně o projekt 

Škola nanečisto, který by bez spolupráce s MŠ 1. máje a MŠ Klostermannova nebyl možný. 

Vyučující MŠ se pravidelně zúčastňují všech akcí projektu včetně závěrečného pasování, 

zúčastňují se i zápisu žáků do 1. ročníku.  

 

Pokračuje spolupráce se Střední školou Vimperk, která žákům nabízí různé formy prezentací 

svých oborů vzdělávání, škola se stala partnerem projektu SŠ na podporu čtenářské gramotnosti 

a řemeslných oborů a technického vzdělávání.  
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Gymnázium patři již k tradičním partnerům naší školy. Spolupráce se odvíjí od stejného zaměření 

škol na sportovní činnost, vyučující a vedení školy se pravidelně setkávají na akcích tohoto 

charakteru.  Obě školy spolupracují se SKI Šumava a SNOWRIDERS. Spolupráce se projevuje též 

v rámci partnerství v rámci projekt obou škol. 

 

Dagmar Rückerová 
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 IX. Žáci školy 
 

Počty žáků 

a) k 30. 9. 2021 

 Celkem Hoši Dívky 

1. stupeň 213 104 109 

2. stupeň 183 92 91 

1. + 2. stupeň 396 196 200 

 

b) k 30. 6. 2022 

    Celkem Hoši Dívky 

1. stupeň 230 108 122 

2. stupeň 189 93 96 

1. + 2. stupeň 419 201 218 

 

Prospěch 

I. pololetí 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 175 24 3 2 

    
Odložená 

klasifikace 

2. stupeň 52 111 19 3 

     

II. pololetí 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo 

Neprospělo 

k 30. 6.  

Neprospělo po 

opravných 

zkouškách 

k 31. 8. 

1. stupeň 176 49 5 5 

2. stupeň 54 120 15 12 
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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 1 1 0 0 0 16 0 

2. stupeň 7 5 2 1 1 39 0 

Celkem 8 6 2 1 1 55 0 

2. pololetí  

1. stupeň 10 3 0 0 0 36 165 

2. stupeň 30 13 14 4 1 59 50 

Celkem 40 16 14 4 1 95 215 

1. + 2. pol.  

1. stupeň 11 4 0 0 0 52 165 

2. stupeň 37 18 16 5 2 98 50 

Celkem 48 22 16 5 2 150 215 

 

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

Duben probíhá v českých školách ve znamení zápisu dětí do 1. ročníku. V naší základní škole se 

zápis uskutečnil ve dnech 8. a 9. dubna 2022. Po dvouleté přestávce, kdy zápis probíhal bez 

osobní účasti těch nejdůležitějších, zamířili k budově ZŠ TGM  v Pražské ulici rodiče se svými 

dětmi, které dovršily zákonem daný věk pro vstup do školy. Zápisu byli přítomni všichni vyučující 

1. stupně, vedení školy a školní psycholožka. Rodiče měli v letošním roce možnost vyplnit žádost 

o přijetí k povinné školní docházce uveřejněnou na webu školy a mnozí toho také využili a zrychlili 

tak formativní část zápisu. 

Motivační část zápisu zahájili vyučující prostřednictvím oblíbené pohádkové knížky. Na 

pohádkovém příběhu budoucí školák prokázal své komunikační dovednosti, svou výslovnost, 

schopnost soustředit se, přijmout úkol a pracovat na něm, ukázal také, že se nebojí odloučit se 

od svých nejbližších. Děti s nadšením prokazovaly orientaci v elementárních počtech, rozlišování 

geometrických obrazců i porovnávání vlastností předmětů. Důležitou součástí je také úchop 

tužky, vedení její stopy, rozlišení barev a nalezení detailů. Zápis tak plynule navazuje na práci 

předškoláků v mateřské škole pod vedením trpělivých učitelek. Právě jim patří poděkování za to, 

že děti vedou k bezproblémovému vstupu do školy. Děkujeme též MŠ 1. máje a MŠ 

Klostermannova za dlouholetou spolupráci při projektu Škola nanečisto, jenž dětem umožňuje 

seznámit se s novým prostředím. Kresbu, kterou děti při zápisu vytvořily, si odnesly na památku 

spolu se sladkou odměnou a dárkem vyrobeným žáky ve škole nebo ve školní družině. 

Počínání dětí při zápisu potěšeně sledovali rodiče a mnozí si možná jak na filmovém pásu 

přehrávali vše, co předcházelo této slavnostní chvíli. 

Na závěr obdrželi budoucí školáci od ředitelky školy pamětní list s uvedeným číselným kódem, 

pod kterým se zveřejňuje na úřední desce webu školy žákovo přijetí.  

K povinné školní docházce v Základní škole T. G. Masaryka pro školní rok 2022/23 bylo přihlášeno 

52 žáků, z toho 8 rodičů podalo žádost o odklad školní docházky o 1 rok. Žáci budou rozděleni do 

dvou tříd. 

 

Dagmar Rückerová 

 

Projekt Škola nanečisto  

Projekt jsme v letošním roce uskutečnili ve zkráceném rozsahu díky protiepidemickým 

opatřením. Proběhla pouze 4 setkání: 

Příprava na zápis 17. března – příprava předškoláků na zápis do školy; 

Den otevřených dveří (budova Pražská 167) 29. března – prohlídka s průvodci po škole byla určená 

pro děti a rodiče; 

Prohlídky hlavní budovy školy (1. máje 268) v květnu – návštěvy proběhly dopoledne; 

Pasování na žáky ZŠ TGM 25. května v Městském kulturním středisku ve Vimperku bylo určené již 

pouze pro děti, které jsou zapsané k nástupu povinné školní docházky do naší školy od září 2022. 

 

Dagmar Daňková  
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3. setkání 2022 

Návštěvou školní budovy 1. máje 268 ZŠ TGM všemi budoucími vimperskými prvňáky pokračoval 

letošní ročník projektu Škola nanečisto. Seznámení i s tímto prostorem je pro žáky důležité, neboť 

zde probíhá každodenní stravování, ale také ho využívá ke své vzdělávací, zájmové a odpočinkové 

činnosti školní družina. 

 

Děti z Mateřské školy 1. máje a Klostermannova Vimperk si ve dnech 3. 5., 10. 5. a 11. 5. prohlédly 

některé školní prostory, vyzkoušely si běh na 50 metru na tartanové dráze a prohlédly si školní 

pozemek. Paní kuchařky ve školní jídelně připravily pro děti malou svačinu a nápoj, a tak si každý 

žák mohl vyzkoušet, jak probíhá odběr oběda, jakým způsobem žáci stolují a kam odevzdat 

použité nádobí. Žáci starších ročníků připravili v tělocvičně pod vedením svých učitelů pro děti 

zábavné sportování, při němž nechyběly klouzačky, míčové hry nebo skoky na trampolíně. Děti 

se velmi dobře zapojily do všech připravených aktivit, skvěle si poradily i ve školní jídelně. 

Děkujeme p. učitelkám i ředitelkám mateřských škol, že si našly čas na návštěvu naší školy i za 

výbornou spolupráci. Účast v projektu usnadňuje žákům nástup do školy a zmenšuje obavy dětí 

z nového neznámého prostředí. 

 

Dagmar Rückerová 
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 XI. Výsledky žáků v soutěžích 
 

Bobřík informatiky 

kategorie Mini 4., 5. tř. – nejlepší řešitelé: Roučka Tomáš, Kotrlíková Lucie, Ištoková Šarlota 

kategorie Benjamin – 6. tř. – nejlepší řešitelé: Škvain František, Pechlát Vlastimil, Joštová Kateřina 

kategorie Kadet – 8. tř. – nejlepší řešitelé: Kunc Jan, Málková Vanesa, Ollé Ester 

 

Matematická olympiáda 

okresní kolo 10. – 11. místo Pham Minh Anh 

 

Matematický klokan 

V letošním školním roce se po roční přestávce opět konala mezinárodní matematická soutěž 

Matematický klokan. V letošním roce se uskutečnil v pátek 18. 3. 2022. Na 2. stupni soutěží žáci 

6. a 7. ročníku v kategorii Benjamín a žáci 8. a 9. ročníku v kategorii Kadet. V letošním školním 

roce jsem se rozhodl, že se nebudou účastnit všichni žáci 2. stupně, ale pouze žáci, kteří se 

dobrovolně přihlásí. V kategorii Benjamín soutěžilo 30 žáků a v kategorii Kadet 28 žáků. Lepších 

výsledků dosáhli žáci v kategorii Benjamín. V kategorii Kadet byly letos náročnější úlohy než 

v minulých letech. Výsledky byly zpracovány za celou školu a odeslány ke zpracování za okres 

Prachatice. Letos se žádný z našich žáků neumístil v první desítce. Doufám, že příští rok bude 

situace lepší. 

Matematický klokan – výsledky školního kola 

kategorie Cvrček 2., 3. tř. 

1. místo Sochová Šarlota 

2. místo Terš Maxmilián 

3. místo  Pham Tomáš 

 

kategorie Klokánek 4., 5. tř.  

1. místo Černý Bonifác 

2. místo Vácha Adam 

3. místo Chvalová Nataly 

 

kategorie Benjamin 6., 7. tř.  

1. místo Půbalová Eliška 

2. – 3. místo Štěrba Jan, Vladyka Vít 

 

kategorie Kadet 8., 9. tř. 

1. místo Černý Matěj 

2. místo Vašica Teodor 

3. místo Vladyka Jan   

 

Martin Procházka,  Dagmar Daňková 



44 
 

Přírodovědný klokan - školní kolo 

1. místo Černý M. 9. A 

2. místo Jakl D. 9. A 

3. místo Sládková 8. A 

 

Biologická olympiáda  

školní kolo 

kategorie D 6., 7. tř. 

1. místo Důrová Barbora 7. A 

2. místo Strnad Aleš 7. B – účast v krajském kole 

3. místo Vít Vladyka 7. A 

kategorie C 8., 9. tř.  

1. místo Jiráskova Monika 9. B 

2. místo Vu Minh Anh     9. B 

3. místo Harant Václav   9. B 

 

Přírodovědná soutěž Národní park ve školní lavici - 1. kolo 

I. kategorie 1. místo Hubená Johana 

                     2. místo Roučková Šárka 

                     3. místo Smolová Valentýna 

III. kategorie 1. místo Kalousová Elena 

                       2. místo Grabmüller Karel 

                       3. místo Chmelová Barbora 

IV. kategorie 1. místo Marková Růžena 

                       2. místo Čermáková Gabriela 

VI. kategorie 1. místo Chmelová Linda 

                       2. místo Moravcová Zuzana 

                       3. místo Strnad Aleš 

VII. kategorie 1. místo Hodina Miroslav 

                         2. místo Jakl Daniel 

                         3. místo Jirásková Monika 

 

Olympiáda v německém jazyce 

Dne 17. 2 2022 se v naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Po úvodním 

představení žáci odpovídali na otázky k poslechovému textu, konverzovali na vybrané téma a 

reagovali na různé situace. Soutěžící byli dobře připraveni a výkony byly velmi vyrovnané. Třetí 

místo obsadila Gabriela Preslová, druhou příčku jediný chlapec soutěže Miroslav Hodina a první, 

postupové místo Vu Minh Anh, žáci 9. B. Okresní kolo soutěže se uskutečnilo 8. 3. 2022 

v Prachaticích. Emily vybojovala krásné čtvrté místo.  

 

Petra Hříbalová 
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kola 

2. a 9. 2. 2022 se uskutečnila školní kola olympiád v anglickém jazyce kategorie I. A a II. A. Do 

kategorie I. A spadají 6. a 7. ročníky ZŠ a do kategorie II. A žáci 8. a 9. tříd. Na předem daný čas se 

soutěžící dostavili do učebny. První částí soutěže byl poslech s porozuměním. Na základě 

slyšeného textu žáci odpovídali na otázky. Po poslechu následovala ústní část. Žáci jednotlivě 

předstupovali před členy komise, krátce se představili a poté hovořili na vylosované téma. 

Témata vycházejí z běžného života.  Členové komise se pak ještě mohli žáků následně dotazovat. 

Ve třetí části soutěže probíhaly dialogy mezi soutěžícími. Porota hodnotila bohatost slovní 

zásoby, použité gramatické jevy, výslovnost, plynulost vyjadřování, schopnost interakce. 

 

Výsledky školního kola – kategorie I. A 

1. místo – Jasmina Bujoková – postup do okresního kola 

2. místo – František Škvain 

3. místo – Vanesa Švehlová 

 

Výsledky školního kola – kategorie II. A 

1. místo – Vanesa Málková – postup do okresního kola 

2. místo – Jan Kunc 

3. místo – Tereza Hodinová  

Ze školního kola konverzační soutěže v AJ postoupila do okresního kola dvě děvčata.  V kategorii 

I. A (6. – 7. třídy) reprezentovala v Prachaticích dne 17. 3. 2022 naši školu Jasmína Bujoková. 

V kategorii II. A soutěžila Vanesa Málková. Děvčata poměřila své síly s ostatními soutěžícími 

v disciplínách – poslech, konverzace na zadané téma, role – play. 

Po sečtení bodů se Vanesa Málková umístila na děleném 7. – 8. místě a Jasmína Bujoková 

vybojovala krásné 3. místo. 

 

Michaela Donnelly 

 

Olympiáda v českém jazyce 

Dvacet pět žáků z 8. a 9. ročníku se v lednu zúčastnilo 48. ročníku školního kola olympiády v 

českém jazyce. Olympiádu tvoří dvě části – část mluvnická a část slohová. Po součtu obou částí 

se na třetím místě umístila Mai Uyen Le z 8. A, která získala 34 bodů. Druhé místo s počtem 

35 bodů obsadila Adriana Košnarová také z 8. A. 

Vítězem školního kola olympiády se stal Daniel Jakl z 9. A. Za mluvnickou a slohovou část 

obdržel 41 bodů. 31. 3. 2022 Dan reprezentoval naši školu v okresním kole olympiády v 

Prachaticích.  

 

Alžběta Rückerová 
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Olympiáda v dějepise 

školní kolo 

1. místo Tereza Hadová  8. A - přímý postup do okresního kola  

2. místo Jiří Founě            8. A - nominace do okresního kola 

3. místo Daniela Klasová 8. A - nominace do okresního kola  

Tématem letošního školního dějepisné olympiády byla „Šlechta v proměnách času.“ Olympiáda 

je určena pro 8. a 9. ročníky.  Olympiády se zúčastnilo 17 žáků 8. a 9. tříd.  

 

Vladislava Lehečková 

 

Mladý chemik 

Do soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ se zapojilo 32 žáků devátých tříd. Po 

vyhodnocení školního kola vědomostního testu do krajského kola postoupil žák Daniel Jakl a 

Matěj Černý ze třídy 9. A. V krajském kole se umístil D. Jakl na 6. místě v konkurenci 65 účastníků.   

            

Pavla Nováková 

 

Rybářská olympiáda (6. – 8. tř.) 

školní kolo 1. místo Vojtěch Bělecký 

                    2. – 3. místo Petr Havlíček, Ondřej Hodina 

 

Hlídky mladých zdravotníků - 4. místo  

 

Soutěž Rhode Schwarz 

MěKS – 3 soutěžící + 9. A 

 

Masterchef junior 2022  

soutěž ve vaření – školní kolo -  žáci 7. tříd 

 

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás 

II. kategorie 1. místo Barbora Mrázová 2. B 

 

Recitační soutěž 

Tři postupy do krajského kola 

6. dubna 2022 se v Prachaticích uskutečnilo okresní kolo v recitaci. Ze ZŠ TGM Vimperk se soutěže 

zúčastnilo celkem 8 zástupců. Čtyři z nich se umístili na pomyslném stupni vítězů.       

1. místo s postupem do krajského kola – Miroslav Klas (3. kategorie) 

1. místo s postupem do krajského kola – Jan Kunc (4. kategorie) 

2. místo s postupem do krajského kola – Šárka Roučková (1. kategorie)  

2. místo – František Škvain (3. kategorie) 

 



47 
 

Sportovní soutěže  

 

Štafetový pohár 

okresní kolo 3. místo 

 

Minifotbal 

okresní finále 5. místo skupina B, 4. místo skupina A, 7. místo celkově 

 

Odznak všestrannosti 

okresní kolo 1. místo, postup do krajského 

 

Pohár rozhlasu 2. st. 

okresní kolo, postup do krajského kola chlapci 6., 7. tř., děvčata 8., 9. tř. 

 

Vybíjená 5. roč. 

okresní kolo - 4. místo  

 

Atletická olympiáda 1. a 2. stupně 

 

Přespolní běh 

okresní kolo 1. místo 

krajské kolo  1. místo, postup do republikového kola 

 

Volejbal 

okresní kolo – 1. místo, postup do krajského kola (Košnarová  Adriana, Lee May, Hudečková Lucie, 

Jirásková Monika, Vu Emily, Buy Zuzana)  

 

Mc Donald‘s Cup 4. a 5. roč. 

 

Basketbal 

okresní kolo (chlapci, dívky 8., 9. tř.) 

okrskové kolo (chlapci, dívky 6., 7. tř.) 1. místo mladších děvčat 

 

Iva Karasová 
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 XII. Rada žáků 
 

Do Rady žáků ZŠ TGM Vimperk jsou voleni zástupci jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku. Volba 

zástupců tříd se uskutečnila v měsíci říjnu a 1. schůzka se konala 3. listopadu 2022. 

Předsedou byl zvolen Pavel Mayer, místopředsedou Milan Kostka, vzhledem k jeho časté neúčasti 

na schůzkách RŽ byl nahrazen Pavlem Fendrichem. Zapisovatelkou byla Zuzana Moravcová a 

nutno dodat, že tuto funkci vykonávala přímo příkladně. V průběhu školního roku se konalo 6 

schůzek a činnost se řídila schváleným plánem: 

1. Péče o čisté prostředí v prostorách školy 

2. Třídění odpadu 

3. Mikulášská nadílka – 9. třídy pro žáky 1. – 4. ročníku 

4. Pomoc při organizaci projektu pro budoucí školáky – Škola nanečisto – podíl žáků 8. 

ročníku 

5. Zapojení při zápisu žáků do 1. ročníku – žáci 4. a 5. ročníku 

6. Kulturní akce školy – Rozsvícení vánočního stromu, Školní slavnost 2022 

7. Kontrola pořádku, bodování 

V průběhu roku přibylo další téma – jak řešit vztahy ve třídě. 

Třída 7. A se svou třídní učitelkou přišla s návrhem uspořádání štafetového běhu 27. 6. pro žáky 

sportovních tříd. 

Výbornou účastí na RŽ se mohou pochlubit třídy 5. A, 5. B, 7. A, 9. A. 

Závěry jednotlivých schůzek přenášeli členové RŽ na třídnické hodiny svých tříd. 

 

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

Kurzy 

Adaptační 6. A, B  

Lyžařský 7. a 8. tříd 

Lyžařské soustředění 6. A Hojsova Stráž 

Lyžařský výcvik PLŠ – 4. A, B 

 

Filmová představení 

Natur Vision - 5. – 8. třídy 

Svět kolem nás -  5. – 9. třídy 

 

Besedy  

Dopravní výchova – 1. třídy 

Mě knihovna – 9. A, B, 2. A, B, 1. A, B, C, ŠD, 4. A 

S trenérem hokejového týmu – 4. A, B 

Kemp vítězů – 5. A, B, 6. A 

 

Výstavy 

Školství  

ZUŠ 

Burza škol - 9. A, B 

 

Exkurze 

Planetárium – 6. A, B 

Husův dům – 4. A, B 

Poznávací zájezd do Londýna - 7. A, 9. A 

ZOO Praha – 7. B, 9. B 

ZOO Plzeň – 3. A, B 

ZOO Hluboká – 4. A, B, 2. A, B 

Soumarské rašeliniště – 2. A, B 

Grafitové doly – 9. A, B 

Písek – 7. B 

Vimperský zámek, muzeum – 1. A, 1. B 

Kvilda – Návštěvnické centrum, výběh jelenů – 1. B, C 

Lipno – třídenní - 9. A 

Soumarský most – 1. A, 6. A 

Zámek Blatná – 5. B 

Prameny Vltavy, Bučina – 8. A 
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Výukové programy 

Výukové programy Národního parku Šumava 1. – 4. roč., 7. A, B, 8. A, B, 6. B, 9. A, B 

Bavorský les – program NPŠ – 4. A, B 

Programy Phénix – prevence rizikového chování – 7. A, B, 5. A, 9. A, B, 5. B, 2. A, B, 4. A, B, 8. A, 

B, 3. A, B, 6. A, 6. B 

Program ZUŠ – keramika 1. A, B, C, 2. A, B 

Zayferus – dravci – 1. – 9. tř. 

Workshop Lhenice – 8. A, B 

Dopravní výchova 4. tříd 

 

Další akce mimo školu, projekty 

Sportovní den 5. tříd 

Den Země s NP Šumava – 1. ročníky 

Den s obnovitelnými zdroji – 9. A, B 

Projektový den se SŠ Nerudova – 9. A, B 

Světový den první pomoci – 1. – 4. třídy, 7. A, 9. B, 8. A, B 

Plavecký výcvik – 3. a 4. třídy bazén Volary 

Pasování na žáky ZŠ TGM - MěKS 

Škola nanečisto – příprava na zápis, návštěvy MŠ na horní škole, Den otevřených dveří pro 

budoucí prvňáky a jejich rodiče 

Strom absolventů - 9. A, B 

Mikulášská nadílka  pro1. – 4. třídy - 9. A, B 

Vánoce ve třídě s třídním učitelem - 1. – 9. roč. 

Rozsvícení vánočního stromu – on-line 

Projekt 1. a 9. tříd – společné vystoupení, hry na Den dětí a Země 

Projektový den Děti a Země – 1. – 9. roč. 

Projektový den 6. B – polytechnická výuka 

Den matek ŠD, mažoretky 

Školní slavnost 1. – 9. roč., mažoretky 

Projekt Lesy ČR a Mě lesy Vimperk 5. A, B, 6. - 9. tř. 

Štafetový běh sportovních tříd 

Iva Karasová 
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Dopravní výchova žáků 4. ročníku 

Dopravní situace v současné době je velmi náročná jak pro řidiče, tak pro chodce. Do 

vzdělávacího programu žáků čtvrtých tříd se pravidelně zařazuje dopravní výchova. Součástí 

hodin věnujících se dopravní výchově je část teoretická, při níž se žáci seznamují s pravidly 

silničního provozu, učí se dopravní značky, seznamují se také s tím, jaké vybavení má mít cyklista. 

Praktická část výuky probíhá na dopravním hřišti v městském parku a žáci při ní využívají kola 

nebo koloběžky.  

Na podzim 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 v měsíci květnu. 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. 

Petra Hrůšová, Michael Hrdý  

 

Plavání 3. a 4. ročník 

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

listopad 2021. Kurz každého ročníku obsahoval 20 lekcí. Žáci jezdili plavat každý týden do 

plaveckého bazénu ve Volarech. 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 školou.   

Jitka Ondřejová, Jana Frčková, Petra Hrůšová, Michael Hrdý 

 

Den první pomoci 

Den první pomoci tradičně zakotvil v kalendáři zářijových akcí ve Vimperku. Letos proběhl 15. 9. 

na náplavce u řeky Volyňky. Akce je určena pro veřejnost i pro žáky všech stupňů škol. Na 

jednotlivých stanovištích se účastníci seznámili se zásadami první pomoci a mnohé si mohli i 

vyzkoušet. Jedno ze stanovišť měli na starost žáci ZŠ TGM Vimperk pod vedením paní učitelky 

Bohumily Sellnerové. Umět si poradit v situacích, kdy se kdokoli v našem okolí zraní nebo se octne 

v ohrožení života, patří k povinnostem každého z nás, a proto se akce Červeného kříže zúčastnili 

i žáci naší školy. 

Dagmar Rückerová 

 

Florbal 2022   

V měsíci lednu se naše družstvo zúčastnilo okresního kola ŠKOLSKÉHO POHÁRU ČEPS ve florbale 

ve Vimperku. Družstva hrála systémem každý s každým. Naši kluci obsadili třetí místo.                                                                               

Petra Hrůšová 

 

Štafetový pohár 2022 

Okresní kolo Štafetového poháru pro žáky 1. stupně základních škol, se uskutečnilo v pátek 22. 4. 

2022 na Městském stadionu v Prachaticích.  Každé družstvo tvořilo 16 žáků z 1. - 5. tříd (8 chlapců 
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a 8 dívek). Soutěžilo se ve 4 disciplínách – 8 x 100 m, 8 x 200 m, doplňkové hod medicinbalem a 

skok z místa.  Naše škola si odvezla krásné 3. místo. 

 Petra Hrůšová 

 

McDonald’s Cup 2022 

Dne 26. 4. 2022 proběhl fotbalový turnaj v kategorii 2. a 3. tříd na stadionu ve Vimperku. Kluci 

obsadili 6. místo. Jejich starší kolegové ze 4. a 5. tříd odehráli turnaj 4. 5. 2022 a obsadili krásné 

2. místo. 

Lucie Latková 

 

Atletická soutěž I. stupně  

Ve čtvrtek 9. června proběhla atletická soutěž I. stupně v Prachaticích. Soutěžilo se v běhu 

na 50 m, skoku dalekém, hodu míčkem a 4. – 5. ročníky v běhu na 600 m. Naše děti si odvezly  

14 medailí. Nejúspěšnějším závodníkem celé výpravy byl Ondřej Havlíček, který získal tří zlaté 

medaile – 50 m, skok daleký a hod míčkem.  

Další medailisté:   

Kristýna Ranglová  1. místo ve skoku dalekém 

Aleš Hodina 1. místo v hodu míčkem 

Max Terš 1. místo v běhu na 50 m 

Luisa Preslová 1. místo v hodu míčkem 

Adam Vácha 1. místo v hodu míčkem 

Adéla Rosičová 2. místo ve skoku dalekém 

Martin Ulč 2. místo ve skoku dalekém 

Ludvík Presl 2. místo ve skoku dalekém a v hodu míčkem 

Šarlota Sochová 2 místo v hodu míčkem 

Julie Samková 3. místo v hodu míčkem. 

Petra Hrůšová 

 

PLŠ - Půldenní lyžařská škola  

Žáci 4. tříd měli možnost využít nabídky lyžařského výcviku ve dnech 16. – 18. března 2022. 

Celkem kurz v tomto termínu absolvovalo 36 dětí. Jarní sluníčko, skvěle připravená sjezdovka a 5 

instruktorů z lyžařské školy = tři dny plné sportovních zážitků, vylepšení techniky jízdy, ale i úplně 

první jízdy na lyžařském vleku a první obloučky, spokojené tváře rodičů, kteří se za námi přijeli 

podívat. Vše vyšlo na jedničku.  

Petra Hrůšová                        

 

Vybíjená 5. tříd 

6. května proběhlo v Husinci okresní kolo ve vybíjené. Tým našich děvčat a chlapců zde obsadil 

4. místo. 
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Vítězství ve volejbalovém turnaji 

26. 1. 2022 proběhlo okresní kolo ve volejbale, kterého se zúčastnily celkem 4 týmy holek a 4 

týmy chlapců. 

Chlapci ZŠ TGM bojovali o 3. místo, podlehli ale chlapcům ze ZŠ Smetanova a obsadili konečné  

4. místo. 

Dívky prošly vítězně celým turnajem a postupují do krajského kola. To proběhne v dubnu v 

Českých Budějovicích. 

Tým vítězných děvčat -Mája Le, Lucie Hudečková, Adriana Košnarová, Monika Jirásková, Tereza 

Hodinová, Emily Vu a Zuzka Bui. 

Jana Hudečková  

 

Vítězství mladších děvčat v basketbalu 

Dne 16. 2. 2022 vyhrála mladší děvčata v kategorii III první místo v okrskovém kole v basketbalu. 

Chlapci skončili čtvrtí.  

 

Sportovní soutěž Pohár rozhlasu proběhla 3. 5. 2022 v Prachaticích. 

Kategorii III (chlapci 6. – 7. třída) vyhráli chlapci ze ZŠ TGM Vimperk a postoupili do krajského 

kola. 

Kategorii IV (děvčata 8. – 9. třída) vyhrály dívky ze ZŠ TGM Vimperk a také postoupily do krajského 

kola. 

V kategorii chlapci IV a děvčata III se naši žáci umístili shodně na 6. místě. 

Disciplíny, ve kterých se soutěžilo – hod kriketovým míčkem, skok do výšky, skok do dálky, štafeta, 

běh- 60m, běh – 1000 m, hod koulí atd.  

 

Sportovní den 5. tříd 

V pátek 22. 4. 2022 proběhl na Vodníku sportovní den 5. tříd. Děti si vyzkoušely biatlon. Zahrály 

si míčové hry. Vyzkoušely svou orientaci při plnění úkolů v lese. Zaběhaly si štafety. Po cestě tam 

i zpět se seznamovaly s přírodninami podél cesty. 

Na Vodníku si žáci všimli mnoha stanů a aut. Obojí patřilo účastníkům Military Death March. 

Učitelé ihned žáky seznámili s informacemi, které s touto akcí souvisí. Jedná se o extrémně 

náročný pochod připomínající pochody smrti, jež se konaly na konci 2. světové války. 

 

Přespolní běh 

Ve sportovně rekreačním areálu na Vodníku se dne 19. 5. 2022 konal přebor Vimperska a 

Prachaticka v přespolním běhu. Pořádajícími byla Sportovní komise dospělých a mládeže OS 

Stavba Praha a SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk. Náš tým mladších žáků složený z chlapců – Vojtěch 

Zub, David Spaczynski, Filip Krejčí a Jan Vladyka – vybojovali v závodě 2. místo. Filip Krejčí skončil 

v individuálním hodnocení na 3. místě.  
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Lyžařský kurz 8. tříd 

V letošním roce 7. 3. – 11. 3. 2022 se konal LVVZ osmých tříd. 

Výjimečně, protože žáci se ho nemohli zúčastnit v sedmé třídě vzhledem ke covidovým 

opatřením. 

Program: žáci si mohli zvolit dvě ze tří variant výuky běžeckého lyžování, sjezdového lyžování a 

snowboardingu. Výcvik proběhl za ideálních podmínek: dostatek sněhu, mrazivo a slunečno. 

Kurzu se zúčastnilo 30 žáků z osmých tříd, kteří byli ubytováni na Nových Hutích v penzionu 

Klostermann. Akce se vydařila, žáci odjížděli s novými zážitky a zkušenostmi. 

Jana Hudečková 

 

Lyžařský kurz 7. tříd 

Lyžařský kurz jsme absolvovali na Nových Hutích v termínu od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022. Ubytování 

jsme měli kousek od sjezdovky v Penzionu Klostermann. V pokojích jsme byli po čtyřech, po třech, 

po pěti i po šesti. K penzionu jsme přijeli okolo deváté dopoledne. Vybrali jsme si pokoje a 

zabydleli jsme se. Poté jsme šli na lyže. Ti, co neměli sjezdové lyže, vzali si lyže běžecké a šlo se 

jezdit. Když jsme přišli z lyží, měli jsme oběd. Po oběde jsme měli polední klid. Odpoledne nám 

učitelé vybrali, na čem půjdeme jezdit. Po odpoledním tréninku jsme měli večeři a po večeři 

přednášku. Snídaně byla ráno v 8:00, po snídani nám opět učitelé vybrali, na čem půjdeme jezdit. 

Mohli jsme jezdit na lyžích a snowboardu na vleku. Ostatní, kteří šli na běžky, si užili krásnou 

procházku. Nejzajímavější přednáška byla, když za námi přijel pán, který vylezl na Mount Everest 

a také na 7 nejvyšších hor jednotlivých světadílů. 

Poslední den jsme si mohli vybrat, na co chceme jít. Když jsme odjížděli, byli jsme smutní, že už 

musíme odjet, protože to byla opravdu zábava. Musím zmínit, že v penzionu vařili dobře a že nám 

tam chutnalo. 

Barbora Důrová, Vanesa Le – 7. A 

 

 

Lyžařský kurz 6. A 

Lyžařský kurz jsme absolvovali v Železné Rudě na Špičáku, ale ubytováni jsme byli v Hojsově 

Stráži. Ubytování bylo moderní, byli jsme spokojeni. V pokojích jsme bydleli po čtyřech, třech a 

šesti. Na jídlo jsme chodili do restaurace a kulturní večery jsme trávili v prostoru za restaurací, 

který byl vyhrazený jen pro nás. 

Náš den na lyžařském kurzu probíhal takto. Ráno po snídani jsme se jeli do Železné Rudy, bus 

zastavoval kousek pod sjezdovkou. Obuli jsme si lyže, rozdělili jsme se do 3 skupin podle našich 

lyžařských dovedností. Vedoucími dvou skupin byli dva instruktoři a o třetí skupinu se starala paní 

učitelka s panem učitelem. Jedna skupina jela na malou pomu, zbylé dvě skupiny jely na kotvu, 

poté jsme sjížděli dolů. Akce se opakovala několikrát za dopoledne i odpoledne. Během dopolední 

a odpolední části jsme měli pauzu na oběd. Po odpolední lekci jsme se přesunuli do penzionu. 

Proběhl čas na osobní volno. Následovala např. procházka, hraní her. Po večeři jsme měli 

přednášku o pravidlech chování na sjezdovce, druhý den po večeři jsme měli přednášku o 

vybavení, hru a diskotéku. 
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Kurz jsme si moc užili. Měli jsme skvělé lyžařské podmínky, vyšlo počasí. Instruktoři a vyučující 

byli velmi milí a příjmení. Líbil se nám i další program – pouštění dronu, přednášky, hry. A parádní 

byla poslední večer diskotéka. 

třída 6. A 

 

Krajské kolo – OVOV 

Učitelé tělocviku mohou své žáky přihlásit do každoroční soutěžní části Odznaku všestrannosti. 

Přihlášení na soutěž předchází plnění určitých disciplín v hodinách tělocviku. Výsledky dětí slouží 

jako nominační kritéria v rámci školy. 

Naši žáci se přes okresní kolo probojovali do kola krajského. To proběhlo v Táboře na atletickém 

stadionu Mír 5. 5. 2022. Soutěžili v těchto disciplínách: sprint 60 m, skok do dálky, shyby, lehy-

sedy, hod míčkem, běh na 1000 m. 

Soutěžit mohou 4 chlapci a 4 děvčata ze stejné školy v družstvu. Nebo jednotlivci. 

 

Bruslení 2021/2022 

21. 3. 2022 ukončil provoz pro letošní sezónu Zimní stadion ve Vimperku. Jsme rádi, že jsme ho 

pro bruslení mohli využívat se svými žáky. 

 

Beseda a trénink s Denisou Helceletovou, pozvánka na Kemp vítězů 

V pátek 3. 6. 2022 se žáci 5. A, 5. B a 6. A zúčastnili besedy a následného tréninku s bývalou 

halovou mistryní Evropy, účastnicí olympiády v  Pekingu, Londýně, Rio de Janeiru a 

několikanásobnou mistryní republiky ve skoku dalekém, v běhu na 400 m, v sedmiboji atd. 

Denisou Helceletovou (dříve Rosolovou). 

Denisa se po ukončení své kariéry věnuje trenérské činnosti a spolu s manželem Adamem 

Sebastienem Helceletem (vícebojařem) jsou zakladatelé a sportovní ředitelé projektu Kemp 

vítězů. 

A právě s tímto projektem, který se snaží kromě sportování zábavnou formou rozvíjet děti i po 

mentální stránce, seznámit je se zdravým životním stylem, nás D. Helceletová přijela seznámit a 

na akci nalákat. Podle jejích informací je už teď na Kemp vítězů přihlášeno 30 dětí z Vimperku a 

okolí, což ji velmi potěšilo. Kemp vítězů bude probíhat ve sportovním areálu ve Vimperku  

od 11. do 15. července 2022. (Kemp vítězů (kempvitezu.cz)) 

Alžběta Rückerová 

 

OVOV 2022 (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) 

Skvělé výsledky našich žáků přinesla sportovní soutěž OVOV 19. 4. 2022. 

Jedná se o soutěž, která  je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Žáci se utkávají v 

disciplínách  jako např. skok daleký z rozběhu, hod medicinbalem, shyby na šikmé lavičce po dobu 

2 minut, skákání přes švihadlo, kliky po dobu 2 minut, trojskok snožmo z místa, lehy sedy po dobu 

2 minut atd. 

Nejlepší výsledky: 

ročník 2008 

1. místo Štěpánka Krejčí 

https://sport.kempvitezu.cz/
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2. místo Lucie Hudečková 

ročník 2007 

1. místo Adriana Košnarová 

ročník 2008 

1. místo Filip Krejčí 

ročník 2009 

3. místo Jan Praizler 

ročník 2010 

3. místo Ondřej Hodina 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV 

1. místo ZŠ TGM Vimperk 

2. místo ZŠ Národní Prachatice 

3. místo ZŠ Zlatá stezka Prachatice 

Všechna 1. a 2. místa ve všech kategoriích postupují do krajského kola. To proběhlo 3. 5. 2022. 

Jana Hudečková 

 

Okrskové kolo v basketbalu – 3. místa pro naše týmy 

V úterý 15. 3. 2022 se v tělocvičně ZŠ Smetanova uskutečnilo okrskové kolo v basketbalu pro IV. 

kategorii dívek a chlapců. Tým dívek i  tým chlapců tvořený žáky 8. a 9. tříd  vybojoval shodně 

3. místo. 

 

Nezapomenutelný volejbalový zážitek 

Tak by se dala nazvat účast týmu volejbalistek naší školy na krajském finále, které se uskutečnilo 

v Českých Budějovicích 21. 4. 2022. Dívky si do krajského kola zajistily postup z kola okresního. 

To proběhlo 21. 1. 2022. Děvčata se utkala s nejlepšími volejbalistkami z kraje, které navštěvují 

základní školy, ale jinak už skoro profesionálně hrají volejbal. Dívky berou svou účast jako velké 

získání zkušeností a jsou skvěle motivovány do dalších tréninků a soutěží. Tým volejbalistek 

tvoří  Monika Jirásková, Tereza Hodinová, Zuzana Bui, Tereza Hudaková, Nikola Štefková, Lucie 

Hudečková, Adriana Košnarová. 

Trenérkou týmu je Jana Hudečková. 

 

Exkurze I. B a I. C 

Ve čtvrtek 9. června jsme navštívili Návštěvnické centrum NPŠ na Kvildě. Děti absolvovaly vnitřní 

a venkovní program. Povídaly si o rysech a formou her a soutěží se dozvěděly mnoho informací 

o jejich životě. 

Součástí exkurze byla i komentovaná prohlídka výběhu jelenů a laní. Viděli jsme stádo laní a 

kolouchů. Jelen se nám ale neukázal. Prošli jsme celý okruh a na závěr jsme se snažili zahlédnout 

ve výběhu rysa. To se nám bohužel nepodařilo, ale viděli jsme ho alespoň na obrazovkách. 

Po ukončení programu jsme pěšky po cyklostezce došli do Kvildy, kde jsme vzali útokem cukrárnu. 

Nejlepší byly melounové nanuky. 

Zbývající čas do odjezdu jsme využili k prohlídce IS NPŠ. 

třídní učitelky a děti I. B, I. C 
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Projekt 1. a 9. tříd – Den dětí 

Ve středu 1. června si žáci devátých tříd pod vedením paní učitelek Jany Hudečkové a Bohumily 

Sellnerové připravili Den dětí pro všechny první ročníky. 

V areálu okolo školy v parku bylo celkem 10 stanovišť, na kterých prvňáčci zkoušeli své 

dovednosti. Za splněné úkoly dostaly děti sladkou odměnu. 

Velkým překvapením byly dárky od žáků devátých tříd. Každý prvňák dostal vyrobenou záložku a 

muffina. 

Celý den jsme si společně užili. Dokladem toho jsou ohlasy dětí. 

„Líbilo se mi, jak jsme seděli s deváťáky na obědě. Moje kamarádka byla Monika.“ 

„Nejvíce se mi líbil box.“ 

„Líbilo se mi, jak jsme s deváťáky tančili.“ 

„Bylo to super.“ 

„Líbilo se mi, jak jsme lovili rybičky. Měl jsem jich šest.“ 

„Mně se líbilo všechno.“ 

třídní učitelky prvních tříd 

 

Dopravní výchova – první třídy 

Dne 10. 9. 2021 se žáci prvních ročníků seznámili pod dohledem strážníků Městské policie 

Vimperk s bezpečným přecházením vozovky. Nejprve si vyzkoušeli přecházení na dopravním 

hřišti u školy. Poté děti přešly k hlavní silnici a učily se přecházet ulici se 

semaforem. Výuku jsme zakončili přecházením vozovky na přechodu u školy. Protože to všem šlo 

výborně, dostaly děti na závěr upomínkové předměty.   

třídní učitelky 1. ročníků 

 

První třídy na výukovém programu NPŠ 

Ve čtvrtek 21. října absolvovali žáci I. B a I. C výukový program Stromoví skřítci. Hravou formou 

se děti učily rozpoznávat listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody. Dětem se všechny aktivity 

moc líbily. Za odměnu si žáci odnesli pracovní list a samolepku. 

Dagmar Daňková 

 

Školní kolo soutěže v recitaci – 1. stupeň 

V úterý 22. března se 35 dětí zúčastnilo školního kola soutěže v recitaci. V průběhu odpoledne 

jsme slyšeli krásné texty. Všichni recitátoři se moc snažili a patří jim velká pochvala. V pátek 25. 

března proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. 

0. kategorie – 1. třída 

1. místo – Laura Luderová 1. C 

2. místo – Adam Jiřík 1. B, Eliška Krejčí 1. C 

3. místo – Nela Čermáková 1. A 

1. kategorie – 2. a 3. třída 

1. místo – Šárka Roučková 2. B – postup do okresního kola 

2. místo – Viktorie Dutková 2. B – postup do okresního kola 

3. místo – Tereza Roučková 3. A 
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 2. kategorie – 4. a 5. třída 

1. místo – Tomáš Hošek 5. B – postup do okresního kola 

                    Daniel Král 5. B – postup do okresního kola 

2. místo – Jan Koška 4. B 

3. místo – Růžena Marková 5. A, Sára Petroušová 5. A 

Dagmar Daňková 

 

Výtvarná dílna v ZUŠ 

Ve čtvrtek 4. listopadu navštívili žáci I. B a I. C ZUŠ ve Vimperku, kde pod vedením paní Jiřiny 

Fleischmannové pracovali s keramickou hlínou. Dozvěděli se, jak se s hlínou správně pracuje a co 

čeká hotové výrobky. Práce děti bavila a moc se těší, až si vyrobené vánoční anděly ponesou 

domů. Děkujeme za přípravu celé akce a těšíme se na další tvoření. 

Dagmar Daňková 

 

Projekt Mléko a ovoce do škol 

Projektu se v letošním roce zúčastnilo 396 dětí.  

Děti dostávaly pravidelně 1 x v týdnu dotované výrobky - neochucené mléko a ovoce, zeleninu 

nebo ovocné šťávy.   

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

opatření  lipánek mléko – kakao, lipánek tvarohový, JČ tvaroh a jogurt – bílý a ochutnávkové 

koše ovoce  a zeleniny  jablko,  pomeranč,  banán,  grep červený, kiwi,  hroznové víno, 

borůvky, ananas, mango, avokádo, paprika, ředkev bílá kulatá, meloun cukrový,  salát polníček, 

baby špenát. 

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

 Dagmar Daňková, Monika Procházková     

 

Projekt 1/9 

V letošním školním roce byl projekt 1/9 ovlivněn výskytem Covid 19.  

Díky opatřením, která byla v prvním pololetí školního roku, se děti sešly až při Dnu dětí, který pro 

žáky prvních tříd připravili starší kamarádi deváťáci. 

Další akcí byl společný nácvik vystoupení na školní slavnost, která se uskutečnila 22. června. 

I když to bylo setkání krátké, malí prvňáci si našli velké kamarády. 

 tř. uč. 1. a 9. tříd 

  

2. ročník -  ZUŠ Vimperk – keramická dílna 

Žáci 2. ročníku navštívili v rámci hodin pracovních činností keramickou dílnu při Základní 

umělecké škole ve Vimperku, kde si pod vedením lektorky J. Fleischmanové vyzkoušeli práci 

s keramickou hlínou. Pro některé děti byla práce s hlínou prvním setkáním s tímto méně 

tradičním materiálem. Všechny děti pracovaly s nadšením a výsledkem byly krásné a originální 

keramické rybičky. 

Dagmar Daňková 
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Strom absolventů 

V letošním roce 9. 6. 2022 žáci devátých tříd opět zasadili strom absolventů. Chlapci v doprovodu 

pana školníka vykopali díry, do kterých společnými silami zasadili „svůj‘ strom - dub zimní. 

Připravili podpěru pro mladý stromek, přečetli svou řeč, a vyslechli projevy zástupců města a 

ředitelky školy. 

Všichni si přejeme, aby se stromkům dařilo, prosperovali a rostli rovně vzhůru, jako naši 

absolventi.   

Jana Hudečková 

 

Starší pomáhají mladším 

Čtyři třídy 6. A, 6. B, 7. A a 7. B absolvovaly v úterý 12. 4. a ve středu 13. 4. 2022 společný projekt 

Starší pomáhají mladším. Žáci 7. A a 7. B se ujali role učitelů a své o rok mladší spolužáky seznámili 

s novou látkou z českého jazyka. Konkrétně šlo o látku týkající se slovních druhů. Sedmáci si 

přibližně dvě hodiny českého jazyka projekt připravovali. Připravili si výklad nové látky, cvičení, 

při kterých šesťáci látku procvičovali a upevňovali. Na závěr vymysleli hru, při níž si nově nabyté 

znalosti děti vyzkoušely. 

Vyvrcholení jejich příprav nastalo, když se třídy 7. A, 6. A a 7. B, 6. B společně sešly k uskutečnění 

projektu. Třídy byly rozděleny na poloviny. Vždy jeden žák ze 7. A (7. B) dostal k sobě nejvýše 2 

žáky z 6. A (6. B) a snažil se mu během jedné vyučovací hodiny novou látku vysvětlit. Podle zpětné 

vazby šesťáků byli sedmáci dobrými učiteli.  

Alžběta Rückerová 

 

MASTERCHEF JUNIOR 2022, volume 1 

V období března a května se v naší škole uskutečnila semifinálová kola inspirovaná populární 

televizní soutěží ve vaření. Žáci 7. tříd předvedli, co se během předmětu pracovní vyučování-

kuchyňka naučili, jak zvládají přípravu pokrmů, dodržování hygienických postupů a estetiku 

prezentace pokrmů. 

Zadáním pro semifinálová kola bylo připravit bezmasý pokrm dle zásad zdravé výživy. Tříčlenná 

porota hodnotila nejenom chuť jídla a dodržení časového limitu 60min na přípravu, ale i způsob 

podávání. Finále, do kterého postoupily dvě trojčlenné skupiny z každé třídy, proběhlo  

31. 5. 2022. Dle zadání připravovaly různé pokrmy z italské kuchyně. 

První místo a zároveň řád Zlaté vařečky obsadila skupina Chábři (Zámková K., Sušilová I., 

Petroušová L. 7. A), která připravila Spagheti carbonara a tiramisu, druhé místo a řád Stříbrné 

vařečky skupina Kliky (Frček, J., Lešek V., Fleischmann O., 7. A) za Spagheti scampi, řád Bronzové 

vařečky Asijská skupina (Strnad A., Štindl K., Nguen T., 7. B) s Pasta se sýrem a salátem z mozarely. 

Bramborovou vařečku získala skupina Kuchařky (Dan A., Bělohlavová Niky, Krečmer R. 7. B) za 

rajčatové penne s ostružinovou limonádou. 

Petra Hříbalová 

 

Den dětí jako Den Země  

Mezinárodní den dětí se poprvé slavil v roce 1925 v San Franciscu, tedy v době, kdy dětská práce 

nebyla výjimkou, výjimkou byla naopak sladká odměna v podobě čokolády. Dnes se tento den 
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připomíná téměř ve dvou stech zemí včetně České republiky. Letošní dětský svátek jsme 

koncipovali ve smyslu „TADY ŽIJU“. Připravili jsme pro žáky exkurze na místa, která se starají o to, 

abychom si Zemi tak úplně nezaneřádili. Děkujeme všem partnerům, kteří nám tyto návštěvy 

umožnili a věnovali nám svůj čas. 

Žáci 2. ročníku navštívili kompostárnu, o níž pečují Městské služby Vimperk. Stejně tak je tomu 

v případě sběrného dvora, kam zamířili žáci 3. ročníku. Teď už vědí, kam odvézt starou televizi, 

vyřazené spotřebiče a další nepotřebné věci. Obě třídy 4. ročníku měly před sebou delší trasu, 

nutno dodat, že mnohým dala pořádně zabrat, vypravily se na vodárnu. Předpokládám, že mnohé 

překvapilo, co se musí odehrát před tím, než si připravíme nápoj, umyjeme nádobí nebo si 

napustíme plnou vanu. Snad si některé děti uvědomily, že tato obyčejná tekutina se stává stále 

vzácnější. Žáci 5. ročníku se vypravili do Pravětína a prohlédli si skládku odpadu. Je to možné, že 

se takové množství nasbírá ve Vimperku a okolí? A pravidla pro uložení jsou velmi přísná. 

Pro 6. ročník jsme ve spolupráci s odborem školství připravili seznámení s Městským úřadem 

Vimperk a Městským kulturním střediskem Vimperk. Žádný občas se nevyhne jednání na úřadě 

v případě vyřizování formalit k občanskému či řidičskému průkazu nebo jiných záležitostech. 

Součástí této exkurze byl i výstup na vimperskou zvonici. Žáci 7. ročníku měli připravený program 

na třídičce odpadů. Přestože je třídička mechanizovaná, neobejde se bez šikovných lidských 

rukou. Třída 7. B spojila exkurzi s přírodovědnou vycházkou a 7. A se ponořila do historie zámku. 

Na Hrabický okruh zamířili žáci 8. B, historii města Vimperk se věnovala třída 8. A. 

Pro naše nejmenší, žáky 1. tříd, připravili deváťáci zajímavě jejich Den dětí. Na stanovištích 

městského parku a hřiště se objevily zábavné atrakce a stanoviště s úkoly sportovního zaměření. 

Zapsané splnění dané disciplíny představovalo sladkou odměnu. Společný oběd prvňáků a 

deváťáků ve školní jídelně zakončil dopolední program Dne dětí. 

Všem pedagogům, kteří se na přípravě a organizaci akce 1. června podíleli, patří poděkování. 

Stejně tak děkujeme všem partnerům a zaměstnancům na jednotlivých navštívených místech, 

bez jejich přispění, ochoty a trpělivosti by akce nemohla proběhnout. 

Dagmar Rückerová 

 

Den dětí a Den Země třídy 3. A a 3. B 

Středa 1. 6. patřila dětem. Na naší škole se tento den pořádaly rozmanité exkurze a výlety za 

poznáním. 

Žáci třetích tříd se vypravili do sběrného dvora ve Vimperku. Seznámili se s provozem a postupy 

při třídění věcí, které již dosloužily. Zaměstnanci provozovny nás provedli celým areálem a 

ochotně odpovídali na všetečné dotazy dětí. Ve sběrném dvoře se nehromadí pouze nefunkční 

elektronika a nebezpečný odpad, ale i věci denní potřeby, knihy, obrazy apod. Žáci si mohli odnést 

malou drobnost a dát tak zdánlivě nepotřebným věcem nový život. 

Ze sběrného dvora se děti přesunuly na dětské hřiště, kde se v klidu nasvačily a strávily zbytek 

dopoledního programu společnými hrami. 

Petra Hříbalová, Jana Frčková, Jitka Ondřejová 
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Exkurze do grafitových dolů 

Do grafitových dolů do Českého Krumlova jsme se vydali 26. května. Odjezd byl v 8 hodin od školy. 

Většina z nás tam byla již dřív, proto jsme se těšili. Když přijel autobus, nastoupili jsme do něj. 

Cesta trvala tak hodinu. Poté, co jsme do Českého Krumlova dorazili, zbývalo nám ještě trochu 

času na rozchod. Šli jsme se podívat do centra. Po uplynutí dohodnutého času na rozchod, jsme 

se se opět sešli na předem domluveném místě. Přepočítali jsme se a vydali se směrem do dolů. 

Do dolů jsme se měli dostat vláčkem. Je nutné podotknout, že ještě před cestou vláčkem jsme 

vyfasovali holiny, helmy, kombinézy. Teprve potom jsme byli připraveni vyrazit. Po dojetí do cíle 

jsme vyrazili na cestu směrem ven. Šli jsme temnými chodbami, ve kterých jsme se dozvídali 

informace o grafitových dolech. Po vystoupení na povrch jsme byli šťastní. Vysvlékli jsme se z 

našeho úboru a mohli jsme jet domů. Za mě myslím, že exkurze byla fajn a že si ji všichni užili.  

Vojtěch Jošt 9. A 

 

Mažoretky Klapeto 

V průběhu omezení a proticovidovým opatřením se tréninky souboru nekonaly. Z těchto důvodů 

ukončila řada mažoretek svou činnost a navázání na předchozí tréninkovou práci bylo složité. 

Do souboru se vrátilo 6 mažoretek ve věku 9 – 11 let, přihlásilo se 7 mažoretek nových, převážně 

1. – 2. třída. 

Skupina pravidelně trénovala jednou týdně v tělocvičně budovy Pražská 167. Svou činnost 

zahájila soustředěním v termínu 9. – 11. srpna. Soustředění se zúčastnilo 7 mažoretek, zapojily 

se také asistentky Michaela Czerwenková a Natálie Kašparová. 

Tréninková činnost 

 Cviky na správné držení těla 

 Cviky na posilování nožní klenby 

 Procvičování pochodu 

 Točení pravou i levou rukou 

 Obalovačka s poklekem 

 Obalovačka přes loket 

 Složitější obalovačky – pokročilé mažoretky 

 Zvoneček nad hlavou s obloukem před tělem 

 Vytočení hůlky na rameno + spadávačka 

 Vyhazování/přehazování hůlky 

 Nácvik sestavy 

Mažoretky se zúčastnily vystoupení k osvobození města Vimperk Americkou armádou a školní 

slavnosti 2022. 

Dagmar Rückerová 

 

Školní slavnost 2022 

Zahájení školní slavnosti patřilo průvodu městem z náměstí U Jelena k budově školy. V průvodu 

pochodovaly dvě skupinky mažoretek a dvě třídy žáků 9. ročníku se svými třídními učiteli. Po dvou 
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letech absence této tradiční záležitosti na konci školního roku byl průvod velmi vřele přijat 

veřejnosti včetně rodičů. 

Zahájení školní slavnosti připadlo vystoupení obou skupin mažoretek. Po úvodních slovech 

ředitelky školy zatleskalo publikum vyhlášeným sportovcům školy, kteří soutěžili a závodili 

v různých kolektivních sportech i soutěžích jednotlivců a mnozí přivezli pěkné úspěchy. 

Vyhodnocení bylo rozděleno na sportovce z 1. a 2. stupně. Moderátoři v dalších chvílích uvedli 

společné vystoupení žáků 1. a 9. ročníku, jehož nácvik probíhal v rámci projektu 1/9, hned po nich 

se rodičům představili premianti ze tří 1. tříd. Nutno dodat, že toto první ocenění školních 

výsledků udělalo dětem velkou radost. 

Po společném vystoupení 2., 3. a 4. tříd byli vyhodnoceni nejlepší žáci 2. ročníku. Vystřídalo je na 

pódiu taneční vystoupení žáků nejpočetnější třídy 7. A, kteří nacvičovali pod vedením třídní 

učitelky Alžběty Rückerové. Po vyhlášení premiantů 3. ročníku vystoupili pod vedením učitelky 

hudební výchovy Anety Králové žáci 5. B a vystřídali je premianti 4. ročníku. Se svým hudebním 

číslem se ukázaly děti ze školní družiny a předvedly, co nacvičily se svou vychovatelkou Lenkou 

Malíkovou při pěveckém kroužku a při pohybových aktivitách ve školní družině. Premianty 6. tříd 

vystřídalo vystoupení třídy 5. A a poté premianti 7. ročníku. Vzhledem k tomu, že od března 2022 

navštěvují naši školu i žáci z Ukrajiny, obohatilo školní slavnost i jejich taneční vystoupení. Získat 

vyznamenání v 8. a 9. ročníku představuje určitou dávku zodpovědnosti i schopností, a tak není 

divu, že oba ročníky vyznamenaných publikum velmi ocenilo. Po nich následovala se svým 

vystoupení třída 6. B a nechyběla ani recitace, tentokrát v podání žáka Jana Kunce z 8. A. 

Závěr školní slavnosti patřil rozloučení deváťáků s povinnou školní docházkou a jejich vystoupení. 

Ocenění (buton s logem školy) premiantům předávali představitelé města Vimperk, starostka 

Jaroslava Martanová a místostarosta Zdeněk Kuncl. 

Garanti školní slavnosti: Bohumila Sellnerová, Jana Hudečková 

Řízení průvodu: Alžběta Rückerová 

Ozvučení: Studio Epigon 

 

Rozsvícení vánočního stromu ZŠ TGM Vimperk – 3. 12. 2021 

Rozsvícení vánočního stromu proběhlo z důvodu protiepidemických opatření online. O program, 

přenos, hudbu a zpracování se postarali Alžběta Rückerová a Michal Gabauer. V programu se 

předvedli žáci třídy 5. B se svým hudebním vystoupením, pěvecký výkon posílili žáci dalších tříd, 

vystoupení připravila paní učitelka Aneta Králová. V průběhu programu vyhlásila třída 7. A s třídní 

učitelkou Alžbětou Rückerovou tradiční charitativní sbírku pro opuštěná zvířata. Vybrané finanční 

prostředky a potraviny byly předány pracovníkům odboru životního prostředí. 

V kuchyni vanilka překrásně zavoní. Až přijde Ježíšek, zvoneček zazvoní, dárečky rozdává všem 

hodným dětem, o nichž se dozvěděl, když letěl světem. Vánoce jsou magický čas, a to nejen pro 

děti. Vyvolává v nás něco krásného. Jakoby láska, štěstí a pohoda byly najednou hmatatelnější a 

způsobí, že všechno kolem nás je nádherné. 

Dagmar Rückerová 
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Londýn – poznávací zájezd ZŠ TGM Vimperk  

Ve dnech 7. – 11. 5. 2022 se uskutečnil poznávací zájezd tříd 7. A a 9. A do Londýna. Zájezd začal 

v sobotních odpoledních hodinách. Žáci vyrazili autobusem přes Německo, Belgii, Francii. 

Z francouzského Calais se přepravili eurotunelem do města Folkestone v Anglii. První den se 

chlapci a děvčata prošli po čtvrti Greenwich, poté pluli lodí po Temži, navštívili bitevní loď HMS 

Belfast a známý most Tower Bridge. Večer se žáci odebrali do města Guildford, kde přespali 

v hostitelských rodinách. 

Další den se žáci mohli vyfotit v muzeu voskových figurín se spoustou známých osobností, 

navštívili Natural History Museum, prošli se Hyde parkem, nakoupili si v nejznámější londýnské 

ulici Oxford Street. Poté se opět odebrali ke svým hostitelským rodinám. V rodinách se děti 

navečeřely a pokusily se o anglickou konverzaci.  

Poslední den trávili žáci společně čas v oblasti Westminsteru. Projeli se na obřím vyhlídkovém 

kole London Eye, přešli přes Westminsterský most, viděli Houses of Parliament, Westminster 

Abbey. Dále se prošli do známý míst jako – Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus.  

Po nákupu suvenýrů se všichni naložili do autobusu a přes eurotunel se vydali na cestu domů. 

Zpět do Vimperka se autobus vrátil 11. 5. 2022 v odpoledních hodinách. Celkem se zájezdu 

účastnilo 40 žáků. 

Alžběta Rückerová 

 

Školní knihovna 1. stupeň 

Žákovská školní knihovna na 1. stupni obsahuje více jak 1 000 titulů. Jsou to jednotlivé knihy i 

soubory pro celé třídy. Tyto soubory ve velké míře využívají paní učitelky ve všech ročnících. 

Knihy do knihovny jsou stále doplňovány. Knihovna je obohacena o nové autory, ale nechybí ani 

klasika jako Pohádky Boženy Němcové, Dášeňka Karla Čapka a další. 

Učitelé si zde půjčují knihy, které využijí v hodinách, ale i pro osobní potřebu. 

Jitka Ondřejová 

 

Školní knihovna  

Školní knihovna má svoje místo v 2. patře v budově ZŠ TGM Vimperk v ulici 1. máje.   

O fungování knihovny se v tomto roce starají čtyři děvčata ze 7. A. 

Žáci si mohou knihy vyhledat a vypůjčit vždy o velké přestávce. Výpůjční doba je 1 měsíc.  

Kromě knih je v knihovně k dispozici také kopírka, která umožňuje žákům kopírovat si zde 

poznámky od spolužáků nebo pořizovat kopie z knih pro své referáty.  

V knihovně žáci naleznou relaxační zónu a mohou si vypůjčit deskové hry.  

Alžběta Rückerová 
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 XIV. Školní družina 
 

Již začátkem měsíce září byla naplněna kapacita 120 dětí ve čtyřech odděleních. Jednotlivá 

oddělení měly na starost vychovatelky Alena Klausová (třída I. A s polovinou třídy I. B), Lenka 

Malíková (druhá polovina třídy I. B a třída I. C), Kristýna Dolejší a asistentka Jana Lampová (II. A 

spolu s II. B), Lucie Latková a asistentka Monika Šašková (III. A, III. B, IV. A, IV. B). Další péči 

poskytovaly asistentky Alena Iglerová, Bronislava Desatová a Tereza Vacíková. V době od 14. 

března do 16. května, kdy vychovatelka Lenka Malíková zastupovala učitelku Janu Frčkovou (třída 

III. B)a asistentka Jana Lampová byla od 14. března v pracovní neschopnosti, vykonávaly 

vychovatelskou práci u II. B střídavě Alena Iglerová a Bronislava Desatová. Tyto dvě vychovatelky 

zároveň zastupovaly v době pracovní neschopnosti během školního roku Alenu Klausovou a 

Terezu Vacíkovou. 

Vzhledem k omezujícím opatřením pandemie COVID – 19 probíhala práce kroužků s rouškami. 

Činnost kroužků se naplno rozjela bez omezených opatření až od března po ukončení povinného 

testování žáků.  

Do pěveckého kroužku bylo v tomto roce přihlášeno 29 dětí z prvních až pátých tříd. Zpěváci 

vystupovali na vítání nových občánků, na velikonočních trzích, na Dni učitelů, k příležitosti Dne 

matek a na školní slavnosti.  

Kroužek dovedných rukou byl otevřen v pondělí pro žáky prvních tříd a v úterý pro žáky druhých 

tříd. Celkem jej navštěvovalo 35 žáků, kteří svými obrázky, okrasnými předměty a vkusnými 

doplňky oživili prostory školy i vlastní domovy.  

Ve středu vedla Lucie Latková sportovní kroužek s 23 přihlášenými žáky. Zde se naučí ovládat 

kromě své tělesné schránky třeba míče různých velikostí či gymnastické obruče. Gymnastická 

průprava na žíněnkách se doplnila přeskokem přes kozu, jízdou na koloběžkách a kolech. Malí 

sportovci hráli nejraději vybíjenou v různých variacích. 

Dětem jsme kompenzovaly pobyt ve školních učebnách pohybem na čerstvém vzduchu, 

vycházkami do okolí školy, do městského arboreta, na školní zahradu a na dopravní hřiště. Ve 

školní budově měla každá skupina vyhrazený prostor v družinách, nebo v kmenových třídách. 

Vychovatelky i asistentky mohly rozvíjet talent a zájmy svých žáků. 

Od ledna do konce března navštěvovaly děti z prvních a druhých tříd každé pondělí, resp. čtvrtek, 

městskou knihovnu. Žáci tak mohli důvěrně poznat nově vybavené knihovní prostory a průběžně 

se seznamovat s novými autory i díly. Pro mnohé byla užitečná nová zkušenost s přihlášením a 

zápůjčkou knih. Řada dětí projevila přání navštěvovat s rodiči knihovnu pravidelně. Naši čtenáři 

se také měli možnost seznámit s pravidly společenských her a některé si i zahráli.  

Jarní měsíce tradičně patřily péči o školní zahradu. Příprava záhonů, setí ředkviček, mrkve, 

okopávání a zalévání nebylo úplně snadné, ale odměna ve formě vlastních vypěstovaných 

produktů stála za to. Nic nechutná lépe, než chutná svačina z čerstvé zeleniny. 

Během školního roku k nám dvakrát zavítalo Divadlo pana Pohody. Oblíbený herec se svou dcerou 

v listopadu představil divákům z prvních tříd pohádku „O žabákovi“. Konec školního roku v červnu 

osvěžilo veselé vystoupení na školní zahradě s příběhem „O zlaté rybce“. 

Lenka Malíková 
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 XV. Ukrajinští žáci 
 

Přijímání žáků „cizinců“ v ZŠ TGM Vimperk 
 

Žákům, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, bylo jim 

uděleno vízum k pobytu nad 90 dní – strpění pobytu na území ČR. 

Postup 

Komunikace osobní či telefonická s občanem ČR, který přijal rodinu k pobytu, dohodnutí osobní 

návštěvy 

Není nutné s přijetím spěchat, je potřeba vyřešit místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení 

– dohoda se zákonnými zástupci prostřednictvím místních ukrajinských občanů. Rodiče 

ukrajinských dětí mají právo, aby jejich dítě bylo do školy přijato. 

Žádost může podat: zákonný zástupce – rodič (podle ukrajinského práva též prarodič nebo zletilý 

sourozenec), osoba, která má žáka svěřeného do péče, opatrovník určený soudem, ústavní 

zařízení 

Náležitosti k přijetí 

 Rodný list, vízum na strpění/pas/ čestné prohlášení 

 Doklad zákonného zástupce 

 Žádost o přijetí (dvojjazyčně) 

 Přihláška ke stravování 

 Přihláška do ŠD (dvojjazyčně) 

 Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte 

Ukrajinští žáci přihlášení ke školní docházce budou přijatí na základě správního rozhodnutí a 

budou prozatím zařazeni do skupiny, výuka bude zaměřena hlavně na hodiny českého jazyka. 

Výuku povedou vyučující českého jazyka a anglického jazyka. 

 

Organizace v ZŠ TGM 

Žáky bude mít na starost AP Jitka Temňáková – vede třídní knihu, docházku žáků, předává žákům 

pomůcky zakoupené školou, pečuje o žáky během přestávky 

Výuka ČJ – Alžběta Rückerová, Aneta Králová, Milena Bucharová, Dagmar Rückerová 

Oběd, doprovod na autobus, orientace v okolí – Petruška Litvanová – DPP 

Potřebné finanční a materiálové zajištění – pastelky, psací potřeby, pravítka, nůžky, sešity – zajistí 

škola z prostředků zřizovatele, nákup zajišťuje ředitelka školy 

Obědy – hrazeny městem Vimperk na základě fakturace ze ŠJ 

První žáci přijati 21. 3. 2022 

Při přijímání ukrajinských žáků byla též dohodnuta práce s jednou ukrajinskou matkou – úklid 

tělocvičny, záležitost řešena ve spolupráci s ÚP 

Informace pedagogům předávány formou operativních porad 

Zajištění učebnic, rozvrhy – Alžběta Rückerová 

Učebnice – Domino ČJ + pracovní sešit – menší, Česky krok za krokem (A1 – A2), autorky Lída 

Holá, Svatava Škodová 
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Podíl města Vimperk 

 Město Vimperk původně stanovilo, že žáci budou umisťováni pouze do ZŠ TGM Vimperk, 

která byla určena jako zahraniční škola, v tomto duchu komunikovala s ředitelkou školy 

vedoucí OŠR Martina Křížová a starostka města Jaroslava Martanová 

 Starostka města uspořádala mimořádné zastupitelstvo k tématu příjezdu ukrajinských 

občanů. Ukázalo se, že aktivní byli mnozí dobrovolníci a ukrajinské rodiny ubytovali 

 Starostka města uspořádala setkání ubytovatelů a ubytovaných občanů, na němž byli 

přítomni také zástupci ÚP, vedení města, odboru školství, církve atd. 

 Porada se starosty a řediteli škol – přijímání ukrajinských žáků ve všech školách 

Další postup 

Od 2. 4. 2022 byly přijaty dvě ukrajinské učitelky 

Ke 12. dubnu bylo do školy přijato celkem 25 žáků, žáci byli rozděleni do dvou skupin podle věku 

a byl jim vytvořen rozvrh. Ukrajinská učitelka Kalyn s aprobací na 1. stupeň se věnuje mladším 

žáků, N. Grischenko je vyučující 2. st., věnuje se starším. 

Rozvrh – 1 hod. – ČJ, vyučují Dagmar Daňková, Iva Karasová, Lenka Kohoutová, Jitka Ondřejová, 

2 hod. – stanoví ukrajinské učitelky, 1 hod. – oběd, orientace v okolí školy a ve městě. 

Začleňování do tříd 

Započne 25. 4. – žáci 1. – 5. ročníku mohou být podle zájmu zařazeni do školní družiny, žáci 6. – 

9. ročníku budou začleňováni 5. a 6 hodinu do jednotlivých tříd – vyučující informováni na 

pedagogické radě 20. 4. a poradě 22. 4. a emailem. 

Rozvrhy, předání žákům – Alžběta Rückerová 

Přihlášky do ŠD – ředitelka školy a ukrajinská vyučující 

Vzdělávací obsah – v souladu s informacemi LEX UKRAJINA, str. 9 

Dagmar Rückerová 

 

Hodnocení žáků v ZŠ TGM dle zákona LEX UKRAJINA ve 2. pololetí školního roku 

2021-22 
 

Pro žáky, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině dle zákona 

67/2022 Sb., kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění (není určeno pro 

ostatní cizince). 

Úpravy ŠVP nemusí být v souladu s RVP ZV. 

Nově příchozí žáci mají nárok na jazykovou přípravu, úprava obsahu vzdělávání může být nad 

rámec vyhl. Č 48/2005 Sb., žáci mohou mít jiné předměty pro účel adaptace na ŠVP než ostatní 

žáci. 

 

Hodnocení žáků 

Klasifikace 

Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon.  
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Obecně u všech žáků-cizinců v základním vzdělávání platí, že je nutné zohlednit při jejich 

hodnocení nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, neboť se jedná o závažnou souvislost, 

která ovlivňuje jejich výkon (viz § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).  

 

Na hodnocení by neměla mít rozhodující vliv neznalost českého jazyka.  

 

Pokud by žák nemohl být hodnocen na konci 2. pololetí, a to ani v náhradním termínu, musí 

opakovat ročník, což není pro žáky-cizince žádoucí.  

 

Hodnocení vychází jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů s ohledem na skutečnosti 

ovlivňující výsledky vzdělání: 

 

Výborný 

1. žák-cizinec se snaží integrovat do nového prostředí ve vysoké míře;  

2. snaží se spolupracovat se spolužáky se stejným mateřským jazykem a se spolužáky s jiným 

mateřským jazykem;  

3. snaží plnit zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);  

4. plní další doplňkové úkoly;  

5. V úvahu mohou být případně brány výsledky předchozího vzdělávání na Ukrajině, osobní 

portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).  

Chvalitebný 

Předchozí body žák-cizinec plní s drobnými dílčími odchylkami 

Dobrý 

Předchozí body hodnocení plní žák průměrně 

Dostatečný 

Předchozí body hodnocení plní žák s většími nedostatky 

Nedostatečný 

Žák jednotlivé body hodnocení neplní  

 

Základní principy   

 neznalost vyučovacího jazyka je závažná souvislost, která ovlivňuje výkon žáka;  

 pokud dojde ke změně obsahu vzdělávání, hodnotit pokrok a osvojení tohoto změněného 

vzdělávacího obsahu;  

 zohledňovat při hodnocení individuální situaci daného žáka;  

 

Vydávání vysvědčení  

 Na tiskopisu bude proškrtnuto 1. pololetí 

 Na vysvědčení budou uvedeny pouze předměty, kterých se žák alespoň zčásti účastnil. 

Pokud v důsledku změny obsahu vzdělávání nebude mít žák-cizinec v rozvrhu předměty, 

které mají ostatní žáci ve třídě, nebudou tyto předměty na vysvědčení uvedeny.  
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 Formulace „uvolněn“ se nepoužije, neboť nejde o uvolnění z výuky některého předmětu, 

ale o náhradu obsahu vzdělávání v souladu s Lex Ukrajina. Pro účely vyplňování 

vysvědčení je rozhodující název předmětu, nikoliv jeho případně upravený obsah.  

 Pro postup žáka do vyššího ročníku je rozhodující hodnocení pouze z těch předmětů, 

kterých se žák alespoň zčásti účastnil. Obdobně to platí u žáků 9. ročníku − žák musí pro 

získání stupně základního vzdělání prospět ze všech předmětů, kterých se alespoň zčásti 

účastnil.  

 

Jména cizinců do matriky se uvádí primárně podle rodného listu vystaveného českým matričním 

úřadem. Pokud jej cizinec nemá, uvádí se přepis v předloženém dokladu vydaným Českou 

republikou.  

 

Na vysvědčení v části, kde se uvádí název ŠVP, bude navíc uvedeno: „Žák/Žákyně se 

vzdělával/vzdělávala podle zákona č. 67/2022 Sb.“, pokud došlo k úpravě vzdělávacího obsahu 

podle § 3 Lex Ukrajina.  

 

Počet let splněné povinné školní docházky se uvádí dle českého školského zákona, tzn. jako 

povinná školní docházka začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku. Škola proto nemusí zjišťovat, kdy žák na Ukrajině skutečně začal 

chodit do školy.  

 

Všechna ostatní pravidla stanovená právními předpisy pro hodnocení žáků se přiměřeně použijí i 

pro hodnocení žáků-cizinců.  

 

Další pokyny 

1. stupeň 

 

Ukrajinské vyučující: ohodnotí podle naší klasifikace jednotlivé žáky v předmětech: 

Ukrajinský jazyk, anglický jazyk, matematika, tělesná výchova, člověk a jeho svět, výtvarná 

výchova, pracovní výchova, hudební výchova 

Zameškané hodiny 

Chování 

České vyučující: český jazyk – domluví se na hodnocení dle jednotlivých kritérií 

Třídní výkaz pro skupinu mladších – Iva Karasová, podpisy u jednotlivých předmětů pí uč. Kalyn, 

Grischenko 

 

2. stupeň 

Ukrajinské vyučující: ukrajinský jazyk, anglický jazyk, matematika, tělesná výchova, dějepis, 

výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti – 6. 7. r. 

Zameškané hodiny 

Chování 

České vyučující: český jazyk – domluví se na hodnocení dle jednotlivých kritérií 
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Třídní výkaz pro skupinu starších – Dagmar Rückerová, podpisy u jednotlivých předmětů  

pí uč. Kalyn, Grischenko 

 

Hodnocení v předmětech, na které ukrajinští žáci chodili 5., 6. hodinu, nebude uváděno. 

Přítomnost žáků v těchto hodinách vnímáme jako adaptaci na nové prostředí a kolektiv. 

 

ZŠ TGM Vimperk – určená škola pro výuku žáků – cizinců, financování bylo řešeno ze státního 

rozpočtu. 

První žáci byli přijati v březnu 2022, počet žáků – 25. 

Město Vimperk prostřednictvím OŠKaCR organizovalo pro ukrajinské žáky adaptační skupiny na 

podporu výuky českého jazyka v průběhu prázdnin v budově Pražská 167. 

 

Dagmar Rückerová 
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Podklady pro výroční zprávu připravili  
 
Mgr. Dagmar Rückerová  
Mgr. Iva Karasová  
Mgr. Alžběta Rückerová  
Mgr. Vladislava Lehečková  
Mgr. Dagmar Daňková  
Mgr. Martin Procházka  
Mgr. Jana Hudečková  
Mgr. Jitka Ondřejová  
Mgr. Martina Bačíková  
Lenka Malíková  
Mgr. Petra Malíková 
Mgr. Petra Hříbalová  
Mgr. Michaela Donnelly 
Mgr. Bohumila Sellnerová 
Mgr. Jana Frčková,  
Mgr. Jitka Ondřejová 
Mgr. Petra Hrůšová,  
Mgr. Michael Hrdý 
Lucie Latková 
Ing. Pavla Nováková 
Monika Procházková 
 
 
 
 
Grafická úprava: Mgr. Dagmar Daňková  
Výroční zpráva o hospodaření: Drahomíra Staňková  
 
 
 
 
Ve Vimperku dne 15. října 2022  
 
 
 
 
 
_________________________________                                __________________________  

Školská rada ZŠ TGM Vimperk, předseda                                     Ředitelka ZŠ TGM Vimperk 


