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Zpráva o činnosti školy dle §10 odst.3 zákona - stručný komentář

1. Charakteristika školy, základní údaje o škole
Do sítě škol zařazena Školským úřadem Strakonice 5.3.1996.
Škola byla zřízena jako rozpočtová organizace bez právní subjektivity – do 31.12.2002,
s účinností od 1.1.2003 vznikla nová příspěvková organizace. Přesný název dle zřizovací
listiny zní Základní škola Radomyšl, okres Strakonice. Jednotlivé součásti jsou: základní
škola, školní družina a školní jídelna. Příspěvková organizace v této podobě byla
ustanovena rozhodnutím obecního zastupitelstva Radomyšl dne 29.8.2002.
Sídlo školy je na adrese: Školní 187, Radomyšl, 387 31. Zřizovatelem je městys Radomyšl.
Informace lze nalézt na adrese: www.zsradomysl.cz. Elektronická adresa:
zs.radomysl@o2active.cz.
Ředitelem školy je od 1.8.1999 Mgr. Jiří Pešl, aprobace M-Zte-Vv. Zástupcem ředitele
školy je s účinností od 1.8.2011 Mgr. Jan Vlažný, aprobace Z – Př.
Škola je organizována jako úplná s devíti ročníky.
Změny ve spádovém obvodu nenastaly. Školu navštěvují žáci z následujících obcí:
Radomyšl, Láz, Domanice, Podolí, Leskovice, Osek, Rohozná, Malá Turná, Jemnice,
Petrovice, Rojice, Chrášťovice, Klínovice, Velká Turná.
Školní rok zahájilo celkem 163 žáků (78 dívek a 85 chlapců).
Na I.stupni, tj. v 1.-5. ročníku, začalo studovat 93 žáků (50 dívek a 43 chlapců), na druhém
stupni celkem 70 žáků (28 dívek a 42 chlapců).
K 28.6.2013 byl celkový stav 163 dětí, z toho 75 dívek a 88 chlapců.
Na I. stupni 96 (50 dívek, 46 chlapců). Na II. stupni 67 (25 dívek a 42 chlapců).
Průměrný počet žáků na třídu byl v září 18,11, na konci roku také.
Do školní družiny bylo v září zapsáno k docházce 41 žáků, z toho 22 dívek. Na konci roku
45 (27 dívek).
Integrovaní žáci byli dva, od listopadu pouze jeden. Jednalo se o SPU.
Ve školním roce došlo ke čtyřem úrazům, na které se vztahuje registrace.
Registrované úrazy jsou v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a
studentů ve znění její novely platné od května 2010. V souvislosti s danou novelou vyhlášky
již škola nemusí registrovat drobnější zranění, která si vyžádají nepřítomnost žáka ve škole
kratší než dva dny.
Na základě §167 odst.2 nového zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla dne 19.5.2005 ustanovena zřizovatelem
školská rada v počtu tří členů. S účinností od 14.11.2011 funguje školská rada

v následujícím složení: předsedkyně Eva Koubovská, členové Ivana Třeštíková a Ilona
Poklopová.
Školská rada projednala dne 10.9.2012 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2011/2012, dne 12.1.2013 návrh rozpočtu na provoz školy v tomto roce a další otázky
týkající se základní školy.
Sešla se ještě v termínech 10.4. a 29.4. 2013, kdy hlavním tématem bylo čtyřicáté výročí
oslav výuky v nové školní budově.
Budova školy je v dobrém stavu, vybavena tělocvičnou, plynovým vytápěním, třídy i
chodby jsou prostorné a světlé.
Vybavení školy je na dobré úrovni.
Škola se snaží každoročně provádět v rámci možností, tj. v závislosti na finančních
prostředcích daných zřizovatelem, dílčí úpravy a vylepšování. Budova školy a část vnitřního
vybavení, včetně technického zázemí, je z počátku 70.let, a proto je nutné provádět dle
revizních zpráv a doporučení dané úpravy. I vzhledem k tomu, že v roce 2008 došlo
k zateplení budovy a tím i k úsporám za plyn, bylo možné realizovat některé níže uvedené
akce. Rozpočet na rok 2012 daný zřizovatelem byl ve výši 1 200 000 Kč, na rok 2013 činí
1 300 000 Kč.
V lednu bylo nutno zakoupit novou elektrickou stoličku do školní jídelny v ceně 25.725 Kč,
toto zařízení dodala firma Hofmann Strakonice. Dále škola pořídila vizualizér financovaný
z prostředků EU v ceně 15.500 Kč od firmy AV MEDIA. V dubnu bylo nutné provést dílčí
úpravu střechy nad hlavním vchodem, toto již tradičně zajišťuje firma Holub, v celkové
částce 10.575 Kč. Z prostředků ONIV byla v květnu zakoupena hudební ozvučovaní sada
za 23.819 Kč od Yamaha music. Největší položkou bylo nové vybavení školní jídelny, které
nahradilo stávající nevyhovující. Za stoly a židle škola zaplatila celkem 146.519 Kč a
dodala je firma Křovina Písek. O hlavních prázdninách došlo k výměně nevyhovujícího
osvětlení ve školní družině a ve třídě, kterou využívá mateřská škola. Oprava činila
37.502 Kč a kvalitně vše zajistila firma TJ souhvězdí LED. Poslední úpravou byly dílčí
malby ve třídách a dalších prostorách školy firmou Kahovec, Marek v částce 12.600 Kč.

2. Vzdělávací koncepce
Učební plány: všechny třídy ŠVP – „Svět v obrazech“, Orbis Pictus
Nepovinný předmět: 1. a 2.st. – náboženství - 7 žáků
Výuka náboženství probíhala formou nepovinného předmětu v rozsahu jedné hodiny týdně.
Tuto činnost pravidelně organizuje paní Marie Nehézová. Kromě toho spolupracuje
se školou v pořádání soutěží Katechetického diecézního střediska v Českých Budějovicích.
Spolupráce s PPP a SPC ve Strakonicích byla pravidelná. Ze strany školy ji odpovědně
zajišťují dyslektické asistentky na prvním stupni. Děti jsou na základě pozorování, potřeb

rodičů i učitelů navrhovány na další odborné vyšetření. Někteří žáci ve spolupráci s rodiči
navštěvovali Středisko výchovné péče ve Strakonicích.
Dvě dyslektické asistentky, I. Třeštíková a A. Kadaňová, zajišťují pravidelnou péči o děti
s poruchami učení a chování.
Zaostávající žáci jsou doučováni podle potřeby mimo vyučování. V hodinách se jim učitelé
věnují individuálně.
Výjimečně nadaní žáci pracují v zájmových kroužcích. Při vyučování je jim nutné zadávat
náročnější práci.
Koncem měsíce května a na začátku června proběhlo testování v rámci projektu Národního
systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice. Jednalo se o
testování znalostí z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Z naší školy si svoje
vědomosti ověřilo dvacet žáků z páté a devatenáct z deváté třídy. Celkové výsledky byly
velmi dobré až výborné.
Činnost VP: Na škole se osvědčilo rozdělení funkce výchovného poradce na dva pracovníky. Jeden plní funkci přímé výchovné práce, především na prvním stupni (Ivana Třeštíková), druhý zajišťuje problematiku volby povolání, především na druhém stupni (Milena
Maroušková). I. Třeštíková absolvovala v dubnu setkání výchovných poradců. Výchovná
poradkyně M. Maroušková ukončila v roce 2011 v Českých Budějovicích program
Vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ moderními metodami.
Doplňkem vzdělávání byly nejrůznější přednášky, exkurze a besedy. Devátá třída získala
na Úřadu práce ve Strakonicích další informace k volbě povolání. Též se zúčastnila akce
na Střední průmyslové škole ve Strakonicích zaměřené na volbu povolání. Kromě jiného
proběhly v průběhu školního roku v deváté třídě besedy se zástupci středních škol a učilišť,
např. z Gymnázia Strakonice, Euroškoly Strakonice, SPŠ a SOU Strakonice. Žáci měli
možnost zhlédnout na videu prezentace i dalších škol či učilišť.
Z exkurzí a výletů je nutno zmínit návštěvu lanového centra v Hluboké nad Vltavou, kterou
absolvovali žáci osmé třídy. Dále zájezd do Národního divadla v Praze, který organizovala
J. Salátová. Jednalo se o Prodanou nevěstu a prohlídku ND s průvodkyní. Žáci první třídy
absolvovali školní výlet do Čestic a přilehlého okolí. Žáci třetí a deváté třídy navštívili ZOO
v Praze. Žáci sedmé třídy se podívali do Tábora, muzea husitství a jeskyní v Chýnově. Žáci
deváté třídy si prohlédli v rámci školního výletu krajské město České Budějovice. Děti
ze třetí třídy navštívily naučnou stezku na strakonickém Podskalí Žáci druhé, čtvrté a šesté
třídy absolvovali adrenalinový park v Hluboké nad Vltavou. Dále se konala návštěva
Zoologické zahrady hl. m. Prahy, Petřína a Pražského hradu, které se zúčastnili žáci první,
třetí a čtvrté třídy.
Velice zajímavá byla beseda či ekologická přednáška na téma třídění odpadů, která proběhla
v naší škole v lednu a účastnili se jí všichni žáci školy. Stejně tak i naučného pořadu
o Africe v dubnu letošního roku spojeného se zajímavým vyprávěním a hudebními
ukázkami.
Jako velice úspěšný lze hodnotit hudební pořad Tibetské mísy, který organizovala
M. Krejčová a účastnili se jej v říjnu všichni žáci školy.

Škola je zapojena do třídění odpadů, ve svém školním vzdělávacím programu má i
environmentální výchovu. Proto se v dubnu konala beseda o nutnosti třídění, spojená
s ukázkami pro děti celé školy. Základní škola se též aktivně zapojila v rámci svého
programu do sběru starého papíru, PET lahví a víček.
V říjnu se žáci prvního stupně seznámili s výrobou březových košťat, kterou předváděla
dětem B. Matoušková, nositelka značky Regionální produkt Prácheňsko, která se školou
řadu let aktivně spolupracuje.
V březnu se žáci od čtvrté třídy výše účastnili kulturního pořadu s názvem Řím – legionáři,
gladiátoři a Caesarové z cyklu Návraty do historie.
Z návštěv divadelních představení uvádím Sněhurku, která se konala v divadle Fr. Šrámka
v Písku v listopadu loňského roku. Účastnili se všichni žáci prvního stupně se svými
třídními učitelkami.
V rámci Dne dětí se konalo také množství nejrůznějších akcí. Například návštěva aquaparku
v Horažďovicích, sportovní hry a turistika, návštěva strakonického hradu a muzea,
procházka na židovský hřbitov, cykloturistický výlet do Sedlice a na Milavy.
Škola pořádá každoročně sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Toto je opět v souladu
se zaměřením školy na environmentální výchovu, ochranu životního prostředí atd. V tomto
školním roce bylo vše pod záštitou Lesů ČR, Svazku obcí Blatenska a města Blatná. Žáci
naší školy významným způsobem podpořili tuto akci. Celkově sebrali 750 kg kaštanů
kaštanů a 952 kg žaludů. K nejlepším patřili Adam Vachulka ze čtvrté třídy – celkem 267
kg, Pavel Vojta z deváté třídy – 151 kg, dále sestry Patrika a Alena Tomáškovy ze sedmé a
páté třídy – 147 kg, Marcela Márová z první třídy – 94 kg, Nikola Maroušková ze čtvrté
třídy – 78 kg a Milan Januš z deváté třídy – 69 kg.
Škola se účastnila mnoha kulturních akcí a představení. Před vánočními prázdninami
se konalo hudební pásmo v tělocvičně školy za účasti žáků, pedagogů a hostů, spojené
se zpěvem písní i ukázkami vánočních zvyků a her. Velice pěkný pořad připravila
etnografka ze Strakonic Mgr. Irena Novotná. Škola se snaží připomínat i lidové tradice
v duchu celého našeho vzdělávacího programu „Orbis pictus“. V prosinci se konala
Mikulášská obchůzka žáků deváté třídy. V červnu před hlavními prázdninami se konala
celoškolní diskotéka. Technickou a hudební stránku zajišťovala J.Salátová, organizaci
tanečníků, úvodní polonézu a průvodní slovo M.Krejčová a E.Lukešová se ujala výuky
tanců.
Za velice důležitou akci pokládáme besedu s příslušnicemi Policie ČR ze Strakonic
pro žáky I.stupně, které prezentovaly dětem základní problematiku dopravní výchovy. Dále
pak i besedy pro druhý stupeň jako např. prevence proti kriminalitě.
Plavecký výcvik byl zajištěn pro první až čtvrtý ročník. Žáci první a druhé třídy se účastnili
dobrovolně na základě zájmu rodičů, plavání dětí ve třetí a čtvrté třídě je dáno pokyny
MŠMT. Lyžařský kurz se v letošním školním roce nekonal.
Základní škola oslavila v letošním roce významné výročí. Uběhlo čtyřicet let od doby, kdy
začala pravidelná výuka v nové budově. Výstavba byla započata v roce 1968,
ke slavnostnímu otevření došlo 26. ledna roku 1973. Školní budova měla již tehdy
k dispozici 11 učeben, dále odbornou učebnu fyziky, chemie, přírodopisu a výtvarné
výchovy. Nechyběla ani školní dílna, tělocvična, cvičná kuchyňka, jídelna, školní družina a
kabinety pro učitele. Celá slavnost byla zahájena 18. května ve 14.00 hodin. Mezi
významnými osobnostmi škola uvítala hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimolu,

který nad celou akcí převzal záštitu, dále pak Ing. Josefa Kalbáče a starostu městyse
Radomyšl Ing. Luboše Peterku. Byl připraven bohatý kulturní program, který odstartovalo
vystoupení dětských baráčníků, následovalo hudební představení žáků pod vedením
L.Mráze aj.Salátové. Poté se hosté přesunuli na hřiště nad školou, kde mohli sledovat
taneční vystoupení dětí pod vedením učitelky Terezy Třeštílkové, která tanec zpestřila
vystoupením s koněm. Před školou byl připraven program s názvem chemická alchymie.
Od 16.00 byla škola slavnostně otevřena veřejnosti. Návštěvníci měli možnost si
prohlédnout všechny učebny, vyzkoušet výrobu košíků a košťat, zahrát si v tělocvičně
vybíjenou či zhlédnout divadelní představení. Rovněž si prohlédli počítačovou učebnu, kde
se promítaly filmy z výstavby budovy, dále jazykovou třídu a mnohé další. V závěru večera
proběhla v prostorách školy beseda s výjimečnými osobnostmi městyse Radomyšl. Celý den
oslav byl zakončen večerní ohňovou show. Součástí pestrého programu se staly i tři
výstavy, barevný koutek obrazů ředitele školy, výtvarné práce Oty Vonáška z Radomyšle a
výstava svatebních oznámení Stanislavy Klasové, též z Radomyšle. Prostory školy byly
bohatě vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků. Poděkování vedení školy patří i sponzorům,
konkrétně jde o firmy Esco cz produkction s.r.o., Hofmann Strakonice s.r.o., NTS computer,
a.s. Strakonice, Petr Furiš – Petráškův pramen a Josef Kahovec – masáže.

3. Přehled pracovníků školy, personální zabezpečení
Celkový počet všech zaměstnanců školy je 24 (pracovní poměr na základě smlouvy). Výuka
náboženství probíhá na základě dohody o činnosti, dohody škola využívá i pro krátkodobé zástupy
např. úklid, výuka, ŠD. Dvě zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené.
Jednotlivé součásti:
A/ základní škola – pedagogičtí pracovníci – 13 /přepočteno na úvazky 12,23/
nepedagogičtí pracovníci – 5 /přepočteno na úvazky 3,50/, s účinností od 1.4.
2013 úvazek 3,6
B/ školní družina – pedagogičtí pracovníci – 1 /přepočteno 1,00/
C/ školní jídelna – nepedagogičtí pracovníci – 5 /přepočteno 3,91/

V kategorii A /nepedagogičtí pracovníci/ došlo s účinností od dubna k znovuzařazení
pracovníků dle skutečně odpracovaných let. Vše v souvislosti s obecně danou metodikou
rozpisu mzdových prostředků, nedělením rozpočtů, resp. mzdových pracovníků do dvou
kategorií na pedagogické a nepedagogické.
Výše uvedené úvazky jsou skutečné dle pracovních smluv, ve výkonových výkazech P1-04
se mohou objevit i hodnoty vyšší. Tato skutečnost bývá způsobena zástupy za nemoc
dlouhodobě nepřítomných pracovníků.

4. Údaje o přijímacím řízení, odkladu školní docházky
V uplynulém školním roce opustilo základní školu celkem 19 žáků z deváté třídy. Ke studiu
na gymnázium se přihlásily dvě dívky a jeden chlapec, na střední odborné školy – studijní
obory šlo celkem 8 žáků, z toho 3 dívky. Ke studiu na SOU bylo přijato 8 žáků, z toho jedna
dívka. V osmé třídě ukončil školní docházku jeden chlapec, byl přijat ke studiu na SOU.
V lednu bylo zapsáno celkem 27 žáků, 15 dívek a 12 chlapců, včetně těch z loňského roku.
O odklad školní docházky požádali zástupci sedmi dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Z celkového počtu 163 žáků jich na konci roku 78 prospělo s vyznamenáním /tj.47,85 %/.
Prospělo 80 žáků /49,08%/. Neprospělo 5 žáků / 3,06 %/. Dva žáci nebyli klasifikováni /
1,23 %/.
Prospěch dle jednotlivých tříd:
1.třída – 21 žáků / 21 vyznamenání / 0 prospěl / 0 neprospěl
2.třída - 15 žáků / 12 / 3 / 0
3.třída – 24 žáků / 14 / 10 / 0
4.třída - 16 žáků /5 / 10 / 1
5.třída – 20 žáků / 13 / 7 / 0
6.třída - 11 žáků/ 2 / 9 / 0
7.třída – 18 žáků / 4 / 12 / 2
8.třída – 19 žáků / 2 / 15 / 2
1 žák neklasifikován
9.třída – 19 žáků/ 5 / 14 / 0
1 žák neklasifikován
Udělení závažnějších kázeňských trestů – 3 žáci dostali důtku ředitele školy /1,84%/. Čtyři
žáci druhý stupeň z chování /2,45%/. Třetí stupeň udělen nebyl.
Škola se zúčastnila soutěží MŠMT. Proběhla školní kola v olympiádách z ČJ, Aj, Nj, M, D.
V olympiádě z českého jazyka byli ve školním kole nejlepší Michaela Mužíková, Markéta
Koubovská a Nikola Kozáková, všechny z deváté třídy. První dvě jmenované dívky se
zúčastnily i kola okresního, ve kterém získala Michaela Mužíková šesté místo.
Okresního kola olympiády v anglickém jazyce ve Strakonicích se účastnili žáci Sally
Kahovcová ze sedmé a Tomáš Vojáček z deváté třídy. V náročné soutěži obsadila Sally
Kahovcová třetí místo.
Žákyně naší školy uspěly i v okresním kole olympiády v německém jazyce. Ve Strakonicích
soutěžily Markéta Koubovská a Michaela Mužíková. První jmenovaná dívka obsadila
celkově druhé místo.

Úspěšnými řešiteli dějepisné olympiády ve školním kole byli Nikola Kozáková z deváté
třídy, Robert Hulínský z osmé třídy, Vojtěch Hrabal a Daniel Brůžek ze šesté třídy.
Okresního kola se zúčastnila žákyně Nikola Kozáková.
V březnu proběhlo ve Strakonicích okresní kolo v chemické olympiádě. Bylo určeno
pro žáky osmých a devátých tříd. Vynikajícího úspěchu dosáhla výše zmíněná žákyně
deváté třídy Michaela Mužíková. Celou soutěž vyhrála a v dubnu na krajském kole, které se
konalo v Českých Budějovicích, obsadila celkové čtrnácté místo. Mezi žáky z nejrůznějších
gymnázií byla nejlepší účastnicí ze základních škol. Její spolužačka Markéta Koubovská
skončila v okresním kole na osmém místě.
Škola vyslala i své zástupce do okresního kola matematické olympiády. V kategorii Z7, tj.
žáků sedmých tříd, to byli Sally Kahovcová a Miloslav Kopta. Druhý jmenovaný žák
skončil na čtrnáctém místě. V kategorii Z5, tj. pro děti pátých tříd, reprezentovali školu
Marie Vodáková, Dominik Brož a Nikola Maroušková. Posledně jmenovaná dívka obsadila
čtvrté místo.
Výbornou prezentací jsou i výsledky žáků v matematické soutěži Logická olympiáda
pořádaná Mensou. Nominačního kola se zúčastnilo na 1.stupni 6965 řešitelů, na druhém
stupni více 11445 řešitelů. Z naší školy se zapojilo celkem 17 dětí. Z nich do krajského kola
postoupilo pět. Konalo se v listopadu v Českých Budějovicích a v obou kategoriích řešilo
příklady vždy po čtyřiceti třech žácích. V kategorii A skončila na osmém místě Nikola
Maroušková. Dominik Brož z páté třídy byl ve stejné kategorii dvacátý šestý a Zdeněk
Zubal ze čtvrté třídy skončil dvacátý devátý. V kategorii pro starší děti byla na dvacátém
třetím místě Markéta Koubovská a Pavel Adámek ze třídy osmé obsadil třicátou šestou
pozici.
Každoročně škola také absolvuje soutěž Matematický klokan, a to ve všech vypsaných
kategoriích – Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet. Na škole byli v jednotlivých
kategoriích nejlepší tito žáci: v soutěži „ Cvrček“ Natálie Výšinová a Vladislav Holub, oba
ze druhé třídy s počtem bodů 72, v „ Klokánkovi“ Alena Tomášková z páté třídy – 109
bodů, v kategorii „Benjamin“ Daniel Brůžek ze šesté třídy – 69 bodů, v „Kadetovi“ Lukáš
Němeček z osmé třídy – 57 bodů.
V letošním školním roce proběhla i další matematická soutěž, tzv.: Pythagoriáda.
Úspěšnými řešiteli se v páté třídě staly Nikola Maroušková, Radka Vojáčková, Alena
Tomášková, Vendula Hradská a Nela Kvardová. Ze šesté třídy byli nejlepší Vojtěch Hrabal,
Daniel Brůžek, Miroslav Vodák a Marek Mráček. Do okresního kola postoupila Nikola
Maroušková a tam obsadila druhé místo.
Korespondenční matematické soutěže Taktik se zúčastnilo šest žáků.
Kromě soutěží vyhlašovaných MŠMT se škola prezentuje v různých soutěžích a přehlídkách
regionálního charakteru. V měsíci září a říjnu probíhala soutěž o Čestický brambor.
Tentokráte na téma Tajemství vesmíru. Škola získala mnoho ocenění v oblasti výtvarné.
Kolektivní práce první třídy byla oceněna prvním místem. Stejně tak byl hodnocen i
kolektiv žáků třídy deváté. Za skupinovou práci Vateteka získaly žákyně sedmé třídy
Vanesa Mandlová, Tereza Šípová, Tereza Hendrychová a Karolína Bláhová třetí místo.
Podobně i další skupina dívek ze stejné třídy – Sally Kahovcová, Sabina Šebelová, Patrika
Tomášková a Tereza Hendrychová, opět třetí místo. Chlapci ze šesté třídy Vojtěch Hrabal,

Marek Mráček a Filip Šebesta obdrželi za společnou malbu třetí pozici. Žáci ze sedmého
ročníku Miloslav Kopta, Vojtěch Kapr a Lukáš Klas skončili se svojí malbou na druhém
místě. Druhé místo získal rovněž Radek Brož z osmé třídy a také Alena Tomášková z páté
třídy za paličkovanou krajku.
Též v literární oblasti je možno najít několik úspěchů. Vojtěch Hrabal skončil na prvním
místě, jeho spolužák ze šesté třídy Daniel Brůžek na místě druhém a Zdeněk Zubal ze čtvrté
třídy obsadil místo třetí.
Škola se již tradičně zúčastňuje soutěže Příroda Blatenska. Letos se konal desátý ročník
na téma Není klobouk jako klobouk. V kategorii třetích až pátých tříd obsadila třetí místo
Marie Vodáková z páté třídy a navíc obdržela za další práci i čestné uznání. Kategorii
šestých a sedmých tříd vyhrál Lukáš Klas ze třídy sedmé. Zvláštní cenu poroty za fotografie
mimo vyhlášené kategorie obdržel Martin Zubal z první třídy.
V únoru se ve Strakonicích konala již tradiční soutěž Veverka Rezka pro žáky třetích a
čtvrtých tříd. Velice úspěšně si vedli žáci třetí třídy. Na druhém a třetím místě se se
shodným počtem bodů umístily Adéla Hrabalová a Denisa Poklopová. Na pátém až sedmém
místě Jaroslav Hrouda. Ze čtvrté třídy se nejlépe umístil Zdeněk Zubal, na pátém až osmém
místě. Dále pak Klára Divišová a Zdeňka Kabourková na místě třináctém.
Škola se znovu prezentovala v okresním kole soutěže Mladý záchranář – dokaž, že umíš.
V této soutěži obsadila prvním pozici hlídka Radomyšl C ve složení Alena Tomášková,
Dominik Brož, Vendula Hradská, Nikola Maroušková, Martin Vojta a Diana Koubková.
Všichni jsou žáci páté třídy. Jako nejlepší postoupili i do krajského kola, kde se umístili
čtvrtí. Kromě tohoto vynikajícího úspěchu skončila na třetím místě hlídka Radomyšl B
ve složení Marie Vodáková, Anna Benešová a Michal Přech – všichni z páté třídy a Klára
Divišová, Jakub Jonáš a Šárka Kozáková ze třídy čtvrté.
Významných úspěchů dosáhla škola ve sportovních soutěžích.
V červnu se ve Strakonicích konala lehkoatletická olympiáda I.stupně. Děti závodily v běhu
na 50 a 300 m, skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Zúčastnili se: z první třídy
Daniela Henkenová a Matěj Bezpalec, ze druhé Barbora Bláhová a Tadeáš Ehrlich, ze třetí
Veronika Klasová a Jan Sklenář, ze čtvrté Šárka Kozáková a Lukáš Votava, z páté Karolína
Laňková a Denis Juřica. Nejlepším závodníkem byl Tadeáš Ehrlich, který ve své kategorii
obsadil třetí místo.

Na závěr školního roku se ve Strakonicích konala olympiáda v lehké atletice jednotlivců.
V kategorii mladších žákyň byly nejlepší:
Tereza Šípová – první místo, sedmá třída, hod kriketovým míčkem, 44,01 m
dvanácté místo, dálka
Lucie Kahudová – osmé místo, sedmá třída, hod kriketovým míčkem
Jana Kršková – šesté místo, šestá třída, skok vysoký
Monika Poláková – desáté místo, běh na 600 metrů
V kategorii mladších žáků:
Filip Šebesta – jedenácté místo, hod kriketovým míčkem

V kategorii starších žákyň byly výsledky následující:
Tereza Hendrychová – druhé místo, sedmá třída, běh na 800 metrů, 2:43:70 s
deváté místo, skok daleký
Klára Votavová – osmé místo, osmá třída, běh na 150 metrů
Tereza Čapková – deváté místo, osmá třída, skok vysoký
Klára Votavová, Tereza Hendrychová, Tereza Čapková a Tereza Šišpelová – páté místo,
sedmá a osmá třída, štafeta
V kategorii starších chlapců dosáhli žáci následující výsledky:
Dominik Vaněček – druhé místo, osmá třída, skok daleký, 497 cm
Robert Murgoš – čtvrté místo, osmá třída, vrh koulí
Lukáš Klas – sedmé místo, sedmá třída, běh na 150 metrů
desáté místo, vrh koulí
Lukáš Klas, Dominik Vaněček, Josef Slavíček, Radek Kadlec – páté místo, sedmá a osmá
třída, štafeta
Naše škola se již tradičně účastní turnajů ve florbalu pod názvem Orion florbal Cup.
V kategorii osmých a devátých tříd konaných v listopadu loňského roku škola obsadila
v celkovém pořadí vynikající druhé místo ze třinácti týmů. Vzorně reprezentovali Tomáš
Hřebíček, Jaroslav Beneš, Pavel Vojta, Petr Pivnička, Radek Zoch, Tomáš Vojáček, Tomáš
Vachulka a Milan Januš, všichni z deváté třídy. Úspěšnou sestavu doplnili Miloš Hrouda a
Lukáš Němeček z osmé třídy.
Ve stejném měsíci probíhal florbalový turnaj pro žáky prvního stupně. Chlapci podali velice
pěkný výkon a obsadili nakonec pěkné čtvrté místo. Naši školu reprezentovali Dominik
Brož, Michal Přech, Martin Vojta z páté třídy, Vladimír Benedikt, Karel Čapek, Tomáš
Havlík, Adam Vachulka ze třídy čtvrté a ze třetí třídy Ondřej Bláhovec, Matěj Hendrych,
Jaroslav Hrouda a Jan Sklenář.
Základní škola v Záboří pořádá již tradičně turnaje ve stolním tenise. Zde dosáhlo třetího
místa družstvo Radomyšl A ve složení Michal Šípek, Radek Kadlec, Pavel Adámek a Miloš
Hrouda, všichni z osmé třídy. Skupina Radomyšl B skončila na čtvrtém místě. Zde bojovali
Pavel Vojta, Petr Pivnička, Milan Januš z deváté třídy. Sestavu doplnil Stanislav Hrouda
ze sedmé třídy.
V okresní fotbalové soutěži pod názvem „McDonald´s Cup“ tentokráte žáci starší kategorie
získali konečné čtrnácté místo. Školu reprezentovali Ondřej Bláhovec ze třetí třídy, Ondřej
Bunda, Jakub Jonáš, Tomáš Havlík, Nikolas Lacko, Karel Čapek a Adam Vachulka, všichni
ze čtvrté třídy. Z páté třídy sestavu doplnili Denis Juřica, Dominik Brož, Michal Přech a
Martin Vojta.
Jejich mladší spoluhráči byli v kategorii prvních až třetích tříd úspěšnější a obsadili osmé
místo. Z první třídy Vojtěch Švihovec a Adam Tomšovic, ze druhé Jiří Beneš a Tadeáš
Ehrlich, ze třetí Josef Beneš, Ondřej Bláhovec, Matěj Hendrych, Tomáš Ježek, Jan Sklenář,
Jakub Tejml a Vladimír Lacko.
ZŠ Radomyšl se opět přihlásila do okresního kola v minikopané, které je určeno
pro nejstarší žáky. Chlapci nakonec obsadili velice pěkné páté místo, o toto se postarali
Radek Kadlec a Lukáš Němeček z osmé třídy, Petr Pivnička, Radek Zoch, Karel Jaroš,

Tomáš Vachulka, Tomáš Hřebíček, Pavel Vojta, Jaroslav Beneš, Petr Němec a Pavel Němec
z deváté třídy.
V červnu probíhalo v Jindřichově Hradci krajské kolo v nohejbale. Školu reprezentovali
Stanislav Hrouda a Josef Slavíček ze sedmé třídy a trojici doplnil velice nadějný Petr
Pivnička z deváté třídy. Žáci získali ve velice těžké konkurenci mnoha velkých škol druhé
místo.

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Pravidelně pracuje řada kroužků
Dovedné ruce – 21 žáků
Paličkování - 7
Jsem zvídavý - 12
Dyslektická péče – 15
Kopaná - 16
Florbal – 2 skupiny 27
Angličtina – 7
Pohybová výchova – 26
Kytara – 7
Chemický – 3
Tenis – 4
Sebeobrana – 15 / pouze první pololetí/
Nepravidelně jsou pořádány kulturní a sportovní akce, žáci se účastní akcí pořádaných
dalšími subjekty.
V září se konal druhý ročník soutěže Mladý záchranář. Celou akci připravovali pedagogičtí
pracovníci školy pod vedením G. Jonášové, která zařizovala spolupráci s dalšími subjekty –
hasiči, záchranáři a policií. Všichni žáci si mohli vyzkoušet různé úkoly připravené těmito
záchrannými složkami. V kategorii mladších žáků byla nejlepší hlídka ve složení Martin
Vojta, Alena Tomášková, Vendula Hradská, Nikola Maroušková a Dominik Brož, všichni
žáci páté třídy. Ve starších žácích zvítězili Sally Kahovcová, Tereza Hendrychová, Patrika
Tomášková a Miloslav Kopta ze sedmé třídy. Tuto hlídku doplňoval Jiří Hauf z osmé třídy.
Vzhledem ke kladnému ohlasu bude tato činnost pokračovat i v následujících letech a navíc
koresponduje s novými úpravami v ŠVP v souvislosti s obecně danými změnami RVP
pro školní vzdělání v oblastech dopravní výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací
atd.
.
Pro žáky školy je zajišťován prodej mléka a mléčných výrobků, vše již dlouhodobě zajišťuje
pracovnice školní družiny G. Jonášová. Škola je zapojena již několik let i v projektu Ovoce
do škol, na tomto se rovněž podílí též G. Jonášová.
Velice dobře funguje již dlouhou dobu spolupráce základní školy a obce.

V březnu se konal jubilejní desátý společný ples obce, základní a mateřské školy a vlastně
sedmý ples Městyse Radomyšl. Výzdobu s motivy jihočeských staveb, malby na vynikající
výtvarné úrovni zajišťovali E. Čapková a J. Pešl. Květinovou výzdobu stolů K. Koptová se
svými žákyněmi. Hudební vystoupení žáků secvičila J.Salátová, taneční vystoupení dívek
z osmé a deváté třídy představila J. Irová. Předtančení místních žen bylo pod vedením
E. Lukešové. Na přípravě a organizaci se podíleli téměř všichni zaměstnanci školy.
Pedagogičtí pracovníci školy se účastní i dalších společných akcí – předtančení dětí
na společenských plesech místních firem a zájmových spolků, vystoupení při oslavách Dne
žen, vítání občánků atd. Žáci školy již tradičně zazpívali pod vedením J. Salátové a
M. Krejčové v rámci oslav osvobození naší vlasti státní hymnu při slavnostním ceremoniálu
7. května.
Probíhá i dobrá spolupráce s místním svazem žen. Pedagogické pracovnice zajišťují výrobu
a prodej drobných výrobků na Vánoce a Velikonoce.
Další významnou událostí bylo dne 12. 12. 2012 zpívání koled a další doprovodný program
v rámci celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Šlo o to, že si lidé na mnoha místech
připomněli lidové tradice zpěvem pěti známých koled. Celou akci organizovala základní
škola ve spolupráci s Rádiem Impuls a Jihočeským deníkem. Společné zdařilé akce se
kromě dětí, rodičů a široké veřejnosti účastnili aktivně i místní spolky jako baráčníci a Sbor
svatého Martina pod vedením. R. Semiginovského.
Základní škola se zapojila aktivně spolu s městysem do soutěže o Obec roku. Společná
prezentace za účasti všech místních spolků a zájmových organizací proběhla v místní
sokolovně v červnu letošního roku.
Tradiční Jihočeská pouť v Radomyšli byla tentokráte tematicky zaměřena na pravěk, žáci
školy si teoreticky zopakovali toto učivo a navíc měli možnost, stejně jako množství dalších
návštěvníků, zhlédnout praktické ukázky na Maltézském náměstí.
V květnu letošního roku se opět konala návštěva amerických studentů na naší škole, hlavní
záštitu nad akcí převzala učitelka anglického jazyka E. Čapková.
Základní škola se může prezentovat na svých oficiálních stránkách, které jsou pravidelně
aktualizovány. Přispívají sem žáci i učitelé školy. Články jsou doplněné četnými
fotografiemi z nejzajímavějších akcí.
Pro zaměstnance byla uspořádána tři setkání. Pedagogičtí pracovníci školy si sami organizují
ve svém volném čase společné výlety či setkání u některých kolegů.
Školní časopis není vydáván. V tisku se průběžně objevují informační články a fotografie
z činnosti školy a jejich úspěchů. Letos převažovaly články týkající se čtyřicátého výročí.

7. Kontroly a jejich výsledky, včetně ČŠI

V listopadu byla provedena kontrola čerpání finančních prostředků zřizovatele. Bez závad.
V dubnu proběhla kontrola OSSZ Strakonice – kontrola nemocenského a důchodového
pojištění. Závady nebyly zjištěny.

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2012/13 se účastnili pedagogičtí pracovníci následujících akcí spojených
s projektem EU peníze školám.
Všichni pedagogičtí pracovníci prošli školeními, která byla prováděna firmou ZVAS České
Budějovice. Jednalo se o následující semináře:
Výukové materiály pro interaktivní tabule lépe a bez chyb?!
Vytváříme výukové materiály digitálně
Individuální semináře, studia, školení:
Školní vzdělávací program – změny realizace ve výuce – Pešl, Vlažný
SMART Klub – krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky – Lukešová,
Salátová
Odpady a obaly – Třeštíková I.
Využití interaktivní tabule při výuce chemie a přírodopisu – Maroušková, Irová
Finanční gramotnost - Maroušková, Babková
Informační schůzky výchovných poradců – Třeštíková I.

9. Základní údaje o hospodaření
Veškeré náklady a výnosy za rok 2012 jsou součástí přílohy. Jsou zde uvedeny dle účetních
položek hospodaření s prostředky zřizovatele /provoz školy/ a prostředky poskytnuté
KÚ České Budějovice /mzdy, ONIV atd./. Další přílohu tvoří protokoly úprav mzdových a
dalších prostředků poskytovaných KÚ a poslední stav inventarizace k 31.12. 2012.

10.Prevence sociálně patologických jevů

Danou problematikou se zabývá J. Salátová. Ve spolupráci s vedením školy byl upraven
Minimální preventivní program a zpracována Závěrečná zpráva o plnění preventivního
programu. Konané akce jsou již uvedeny na jiných místech zprávy, ať se jedná o besedu
s příslušníky policie, kroužky atd. Ve školním roce nebylo ve školním zařízení
zaznamenáno používání nebo distribuce omamných či psychotropních látek. Byla
nainstalována schránka důvěry v přízemí budovy, kam žáci mohou vhazovat různé dotazy či
se svěřit se svými problémy, které jsou následně řešeny pedagogickými pracovníky a
vedením školy. Škola má upřímnou snahu mluvit se žáky o jejich problémech a řešit je.
Funguje též nástěnka s tematikou prevence sociálně patologických jevů. Dané problematice
je nejvíce pozornosti věnováno v předmětu výchova k občanství a výchova ke zdraví.
J. Salátová se pravidelně účastní setkání metodiků v rámci okresu.

11.Další údaje dle odstavce k – n vyhlášky
Do rozvojových a mezinárodních programů se škola v minulém roce nezapojila. Na škole
nefunguje již řadu let odborová organizace, z toho vyplývá, že s odborovými organizacemi
nespolupracujeme.
Základní škola se snaží každoročně podávat nejrůznější projektové žádosti. KÚ v Českých
Budějovicích schválil dva projekty na podporu zájmové činnosti a na rozvoj sportu. Jde o
Sportovní hry efektivně a bezpečně, zde činí příspěvek KÚ 20.000 Kč a druhý Nové
zařízení pro větší bezpečnost a motivaci dětí. Tady je částka 18.825 Kč. V květnu byla opět
podána projektová žádost Oranžové hřiště - vyhlášeno firmou ČEZ. V předloňském
školním roce škola získala v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost s názvem K lepším zítřkům pomocí ICT celkovou částku
1 020 713 Kč. Dané prostředky jsou určeny na nákup nových moderních výukových
technologií, vzdělávání pedagogických pracovníků a financování DUMů. V tomto školním
roce byla zaměřena činnost téměř všech pedagogických pracovníků na zpracování nových
digitálních materiálů do výuky. Veškeré záležitosti v této oblasti vyřizuje zástupce ředitele
J. Vlažný, který též pravidelně dle daných pokynů zpracovává tzv. monitorovací zprávy
k této problematice.

12.Výhledy do budoucna
Kádr učitelů je stabilizován, schopen dalšího odborného růstu. Chybí aprobace fyzika.
Počet žáků by se v nejbližších letech měl zvyšovat v souvislosti s novou výstavbou v obci.

Výuka žáků na I. a II. stupni probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu
„Orbis pictus“.
Důležité je zdůraznit zodpovědnost všech pracovníků ve školní práci, samostatnost,
snahu a aktivitu.
Dlouhodobým úkolem i určitou nezbytností je upřednostnění akcí v rámci školy
(městyse) před akcemi okresními. Dále též pokračovat ve spolupráci s ostatními základními
školami ve sportovních, kulturních či výtvarných soutěžích.
Horizont příštího období: V představách obce i vedení školy je pokračovat ve vylepšení
stávající situace. Znamená to dokončení nákupu lavic a židlí do páté třídy a skříněk
do šaten. V neposlední řadě provést úpravu vstupu /dlažby/ do školy a vysázení nových keřů
před školou.

13. Zápis o projednání
Zpráva byla projednána a doplněna pracovníky školy dne 2.9.2013, dne 11.9 2013
schválena školskou radou a projednána se zřizovatelem.
.
Za školskou radu:
Eva Koubovská, předsedkyně

Za zřizovatele:
Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl

Za vedení školy:
Mgr. Jiří Pešl, ředitel

