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1.0 Základní údaje o škole 
 

1.1  Škola 

Název školy Základní škola Kaplice, Školní 226 
Adresa školy  Školní 226, 382 41 Kaplice 
IČO  00583669 

Bankovní spojení 580340369/0800 (Česká spořitelna) 

DIČ škola není plátcem DPH 

Telefon 380 347 910, 728 402 466 
E-mail  skola@zsskolnikaplice.cz 

Adresa internetové stránky www.zsskolnikaplice.cz 
Právní forma  příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol  18. 3. 1996 

Součásti školy školní družina, školní jídelna 

IZO ředitelství 600058120 

Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Pavel Petr, ředitel školy 

Přehled hlavní činnosti školy  
(podle zřizovací listiny) 

Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního 
účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti 
základní školy, zařízení školního stravování a 
školní družiny. 

 
1.2  Zřizovatel 

Název zřizovatele Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice 

Adresa zřizovatele Náměstí 70, 382 41 Kaplice, okr. Český Krumlov 

Kontakt telefon:  380 303 100 
fax:  380 303 110 
e-mail:  kancelar@mestokaplice.cz 
IČO:  00245941 
DS:   b3ib5e9 

 
1.3  Součásti školy 

Součásti školy Kapacita 

Základní škola 500 žáků 

Školní družina 100 žáků 

Školní jídelna 750 strávníků 

 
1.4  Základní údaje o součástech školy k 30. 6. 2021 

Součást školy Počet tříd počet žáků 
Počet žáků na 

třídu 
Počet žáků na 

pedagoga 

1. stupeň ZŠ 10 211 21,10 21,10 

2. stupeň ZŠ 9 212 23,56 14,13 

Školní družina 3 oddělení 87 29,00 29,00 

Školní jídelna  389 strávníků   

 

Komentář: 
Škola je umístěna mimo hlavní komunikace, tvoří ji celkem 5 pavilonů, které jsou navzájem 
propojeny spojovacími chodbami. Jsou to: centrální pavilon z roku 1973, pavilon 1. stupně a pavilon 
2. stupně z roku 1985, stravovací pavilon z roku 1985 a sportovní hala z roku 1995. 

 
 
 

mailto:skola@zsskolnikaplice.cz
http://www.zsskolnikaplice.cz/
mailto:kancelar@mestokaplice.cz
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1.5  Materiálně technické podmínky školy k 30. 6. 2021 

Materiálně technické podmínky Popis 

Kmenové učebny 19 

Odborné učebny 8 (F+Ch, Vv, Hv, kuchyňka, školní dílna, 
informatika, sportovní hala, učebna jazyků) 

Hřiště, zahrada ano 

Žákovský nábytek (včetně ŠD, ŠJ) ano 

Učebnice, učební texty, výukové texty ano 

Výpočetní a audiovizuální technika ano 

Další  

 

Komentář:  
Materiálně technické podmínky  
ZŠ Kaplice, Školní 226 vyučuje ve třech pavilonech jedné budovy, které jsou propojeny spojovacími 
chodbami. Celý objekt se nachází v oploceném areálu s centrálním shromažďovacím místem 
u hlavního vchodu a zelení. Škola disponuje 19 kmenovými učebnami, jednou jazykovou učebnou, 
odbornou učebnou fyziky a chemie, odbornou učebnou přírodopisu, jednou učebnou výpočetní 
techniky, školní dílnou s nadstandardním vybavením, učebnou výtvarné výchovy s hrnčířským 
kruhem a keramickou pecí, cvičnou kuchyňkou, učebnou pro hudební výchovu. Tři odborné učebny 
jsou vybaveny interaktivními tabulemi AktivBoard. Všechny třídy jsou vybaveny datovými 
projektory, na 1. stupni s možností používat konzoli eBeam pro zinteraktivnění plochy na 
promítání. Všichni učitelé používají moderní notebooky, které škola zakoupila z účelové dotace 
MŠMT. Všechny učebny mají připojení na internet pomocí LAN a v rámci celé školy je navíc možnost 
bezdrátového připojení k síti Wi-Fi. Škola dělá maximum pro to, aby byla tato technika 
modernizována. Prvním krokem byl nákup moderních notebooků pro učitele. Během tohoto 
školního roku se podařilo škole získat grant na vybudování moderní učebny informatiky a moderní 
učebny cizích jazyků. Celková výše dotace, která se podařila získat je 2 800 000,- Kč. Ve všech 
učebnách byly instalovány sice repasované, ale kvalitní a rychlé stolní počítače, které budou 
využívány k provádění zápisů do elektronické třídní knihy i elektronické žákovské knížky. Tyto 
počítače jsou připojeny k internetu a je k nim připojen dataprojektor. Toto by mělo usnadnit a 
zjednodušit práci učitele v hodině. 
Školní družina má tři samostatné herny. Dále má škola k dispozici velkou sportovní halu 
a lehkoatletický areál. Po materiální stránce je škola vcelku dobře vybavena pomůckami, 
audiovizuální technikou i výpočetní technikou. 
Vybavení pro relaxaci a sport 
Pro potřeby výuky a relaxace žáků má škola k dispozici ve svém areálu školní dvůr s funkčním 
altánem pro realizaci vzdělávání na čerstvém vzduchu a školní zahradu. U vchodu mají žáci 
k dispozici plochu asfaltového hřiště. Pro potřeby tělesné výchovy škola využívá sportovní halu, 
hřiště a atletickou dráhu, doskočiště a sektor pro vrh koulí a hod míčkem v areálu školy. Od října 
2006 je k dispozici umělý tartanový povrch běžecké dráhy, doskočiště a nově zřízená hřiště 
v prostorách za fotbalovými brankami. 
Od září 2011 převzala škola do užívání nově vybudované dopravní hřiště ve sportovním areálu. 

 
1.6  Údaje o školské radě 

Předseda Ivana Putzerová 

Členové členové jmenovaní zřizovatelem 
Iva Putzerová – předsedkyně školské rady, Pavla Opekarová 
členové zvolení rodiči: Dana Ždiarská, Veronika Lamačová 
členové zvolení pedagogickými pracovníky: Ivana Slaninová, Michal Benda 

Komentář: Ke konci tohoto školního roku požádala p. Veronika Lamačová o uvolnění z funkce 
člena školské rady. 
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2.0  Přehled výukových programů a učebních plánů 
2.1  Vzdělávací program 

Název vzdělávacího programu Zařazené ročníky 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. – 9. 

 
2.2  Učební plán 

 
* každý žák si vybírá jako první cizí jazyk angličtinu nebo němčinu. 
 

2. stupeň 

Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem 

Předměty  

Český jazyk 5 4 4 4 17 

Anglický jazyk 3* 3* 3* 3* 12* 

Německý jazyk 3* 3* 3* 3* 12* 

2. cizí jazyk - 2 2 2 6 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatika 1 1 1 1 4 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2** 2 8 

Zeměpis 2 2 2 2 8 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 

Výchova ke zdraví - 1 - - 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Volitelné předměty 1 1 1 1 4 

Celkem 29 30 31 32 122 

** hodina přírodopisu je spojena s hodinou výchovy ke zdraví 
 
 
 

1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

Předměty  

Český jazyk 9 10 9 9 7 44 

Anglický jazyk – 1. jazyk - - 3* 3* 3* 9* 

Německý jazyk – 1. jazyk   3* 3* 3* 9* 

Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informatika - - - - 1 1 

Prvouka 2 2 3 - - 7 

Přírodověda - - - 2 2 4 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 6 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Celkem 20 22 25 25 26 118 
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2.3  Volitelné předměty k 30. 6. 2021 

Název volitelného předmětu Počet skupin  

6. ročník    

   Seminář Čj 1  

   Seminář M 1  

   Cvičení Čj 1  

   Cvičení M 1  

7. ročník   

   Seminář Čj 1  

   Seminář M 1  

   Cvičení Čj 1  

   Cvičení M 1  

8. ročník 

   Seminář Čj 1  

   Seminář M 1  

   Cvičení Čj 1  

   Cvičení M 1  

9. ročník 

   Seminář Čj 1  

   Seminář M 1  

   Cvičení M 1  

 
2.4  Nepovinné předměty k 30. 6. 2021 

Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků 

Náboženství 8 

  

 
2.5  Kroužky k 30. 6. 2021 

 
Zájmové útvary ve škole 
Těžiště mimoškolních aktivit žáků je v zájmových útvarech Domu dětí a mládeže v Kaplici, 
v Základní umělecké škole a ve sportovních oddílech v Kaplici. Pro sportovně nadané žáky byl 
otevřen zájmový kroužek sportovní hry pro žáky 2. stupně a pohybové hry pro žáky 4. a 5. ročníku. 
Ve spolupráci s Českým atletickým svazem byla žákům 1. - 3. ročníku nabídnuta účast na projektu 
Atletika pro radost, do kterého se zapojilo 22 žáků. 
Pro zájemce z prvního a druhého ročníku probíhal kroužek anglického a německého jazyka jako 
příprava na výuku povinného jazyka od 3. ročníku. 

 

Název kroužku Počet zařazených žáků Vyučující, vedoucí kroužku 

Dyslektický kroužek 10 Mgr. Jiraňová 

Kroužek Aj 9 Mgr. Imrichová 

Kroužek Aj 12 Mgr. Ježková 

Kroužek Nj 13 Bc. Řepová 

Kroužek Nj 12 Mgr. Lucie Lattnerová 

Sportovní hry – 1. stupeň – 4. ročník 21 Mgr. Kratochvíl 

Sportovní hry – 1. stupeň – 5. ročník 23 Mgr. Kratochvíl 

 

Komentář: 
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3.0 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2021 

Pracovníci 
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Ředitel školy 1 1 1 - - 

Zástupce ředitele školy 1 0 1 - - 

Učitel 1. stupně 10 2 10,00 - - 

Učitel 2. stupně 15 3 13,40 1 1 

Vychovatelka 3 0 2,50 - - 

Asistent pedagoga 4 0 2,50 - - 

Účetní 1 0 1 - - 

Školník 1 1 1 - - 

Uklízečka 4 0 3,6 - - 

Vedoucí školní jídelny 1 0 1 - - 

Kuchařka 4 0 4 - - 

Správce sportovní haly 1 1 1 1 1 

Celkem 46 8 42,00 2 2 

 

Komentář: jeden učitel 2. stupně dal výpověď, jedna učitelka 2. stupně nastoupila po ukončení VŠ 
studia; správce sportovní haly ukončil pracovní poměr, byl přijat nový správce SH. 

 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2021 

 Funkce Příjmení a jméno Vzdělání Aprobace Úvazek 

1. Ředitel školy Mgr. Pavel Petr VŠ 1.st. – Tv  1,0 

2. Zástupce ŘŠ Mgr. Helena Cinádrová (VP) VŠ Č – D  1,0 

Učitel 1. stupně 

3. Třídní učitel Mgr. Borovka Vojtěch VŠ 1. st. 1,0 

4. Třídní učitel Mgr. Douchová Zdeňka VŠ 1. st. 1,0 

5. Třídní učitel Mgr. Hejný Lukáš VŠ 1. st. 1,0 

6. Třídní učitel Mgr. Jiraňová Dana VŠ 1. st. 1,0 

7. Třídní učitel Mgr. Marečková Leona VŠ 1. st. 1,0 

8. Třídní učitel Mgr. Matějková Hana VŠ 1. st. 1,0 

9. Třídní učitel Mgr. Prázdný Pavel VŠ 1. st. 1,0 

10. Třídní učitel Mgr. Slaninová Ivana VŠ 1. st. 1,0 

11. Třídní učitel Mgr. Šestáková Dana VŠ 1. st. 1,0 

12. Třídní učitel Mgr. Šímová Naděžda VŠ 1. st. 1,0 

Učitel 2. stupně 

13. Třídní učitel Mgr. Bačovská Jana  VŠ Fr – Z, A 1,0 

14. Třídní učitel Mgr. Douchová Marcela VŠ Č - Vv 1,0 

15. Třídní učitel Mgr. Imrichová Olga VŠ A 1,0 

16. Třídní učitel Mgr. Ježková Renata VŠ A 1,0 

17. Třídní učitel Ing.Bc. Kostková Miroslava VŠ Př (přír.předm.) 1,0 

18. Třídní učitel Mgr. Kratochvíl Vladimír VŠ F – Pč  1,0 

19. Třídní učitel Mgr. Křišťanová Jaroslava VŠ Č – Vo  1,0 
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20. Třídní učitel Mgr. Kvasničková Dana VŠ Č – D 1,0 

21. Třídní učitel Bc. Řepová Lenka VŠ N 1,0 

22. Učitel Slovák Zdeněk VŠ (nedok.)  F – ZPV 0,91 

23. Učitel Mgr. Baštářová Ludmila VŠ Př – Tv  1,0 

24. Učitel Mgr. Benda Michal (ŠMPA) VŠ M – F  1,0 

25. Učitel Mgr. Lattnerová Lucie VŠ N 1,0 

26. Učitel Mgr. Rolníková Kristýna Anna VŠ F – Ch  0,73 

27. Učitel Mgr. Trajerová Hana VŠ M – Bi  0,82 

28. Učitel Mgr. Tyl Petr (prac.poměr ukončen 30.4., 24.8. 

nastoupila Mgr. Maratová Jenifer) VŠ M – F  1,0 

Asistent pedagoga 

29. Asistent Frišmanová Magdalena SŠ  1,0 

30. Asistent Hejná Věra SŠ  0,5 

31. Asistent Petrová Lucie SŠ  0,64 

32 Asistent Imrichová Šárka SŠ  0,64 

33. Asistent Vašicová Petra SŠ  0,64 

Vychovatelka ŠD 

34. Vychovatel Bouchalová Romana SŠ  1,0 

35. Vychovatel Mimrová Eva SŠ  1,0 

36. Vychovatel Vašicová Petra SŠ  0,79 

37. Učitel náboženství Štěpánka Talířová SŠ  DPP 

 
3.3  Pedagogičtí pracovníci dle věkové skladby k 30. 6. 2021 

Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Nad 60 let Celkem 
Z toho 

důchodci 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

3 0 2 0 6 3 6 2 12 2 3 7 30 

Celkem 36 

 

Komentář: 
Průměrný věk pedagogického sboru je 48,86 let 

  
3.4  Pedagogičtí pracovníci dle odborné kvalifikace k 30. 6. 2021 

Odborná kvalifikace 
Splňuje 

kvalifikaci 
Nesplňuje 
kvalifikaci 

Celkem % 

Učitel 1. stupně ZŠ 11 0 11 100 

Učitel 2. stupně ZŠ 16 1 17 93,75 

Vychovatel 3 0 3 100 

Asistent pedagoga 5 0 5 100 

Učitel náboženství 1 0 1 100 

Celkem 36 1 37 100 

 

Komentář: 
Jedna pedagogická pracovnice má dvě pracovní smlouvy – jako vychovatelka a jako asistentka 
pedagoga. 

 
3.5  Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2021 

 Příjmení a jméno Funkce Úvazek  

1. Gregorová Petra  účetní 1  

2. Slanina Josef školník 1  

3. Pejšová Vlasta uklízečka 0,75  
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4. Walter Milan (od 1.7.2021 František Brabec) správce haly 1  

5. Přibyl Drahoslav správce haly DPP  

6. Malá Dana (od 1.7.2021 Petra Carbolová) uklízečka 0,9  

7. Rychetská Ilona uklízečka 0,9  

8. Schönová Jana uklízečka 0,9  

9. Kovaříková Jana uklízečka 0,9  

10. Zárubová Hana vedoucí ŠJ 1  

11. Andrštová Markéta kuchařka 1  

12. Gondeková Jiřina kuchařka 1  

13. Petrová Veronika kuchařka 1  

14. Kupečková Maria kuchařka 1  

 

Komentář:  
 

 
4  Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce, přijímání žáků, počtech žáků  

 
4.2  Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 

Počet prvních tříd 2 

Počet zapsaných dětí 45 

Počet dětí přijatých do první třídy 36 

Počet dětí přeřazených do jiné školy 2 

Počet odkladů 7 

 

Komentář: 
V letošním roce proběhl zápis do 1. tříd dálkovým způsobem, elektronicky. 

 
4.3  Žáci přijatí na začátku, nebo v průběhu školního roku 2020/2021 

 

Komentář: 
Během školního roku 2020/2021 nastoupilo na školu celkem 8 žáků 

 
4.4  Žáci, kteří se odhlásili ze školy na začátku, nebo v průběhu školního roku 2020/2021 

 

Komentář: 
Během školního roku 2020/2021 odešlo na jinou školu celkem 9 žáků 

 
4.5  Přehled žáků s cizí státní příslušností k 30. 6. 2021 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D Ch D 

Vietnam   1      1          1  

Ukrajina    2 1        1 1 1   1 3 4 

Moldavsko      1   2 1     1    3 2 

Maďarsko  1                  1 

Celkem 
 1 1 2 1 1   3 1   1 1 2    7 7 

1 3 2  4  2 2  14 

 

Komentář: 
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 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy k 30. 6. 2021 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Osmileté gymnázium 0 

Šestileté gymnázium 0 

SŠ s maturitou 36 

SOU 12 

Celkem 48 

 

Komentář: 
3 žáci vychází z 8. ročníku a nastupují na SOU a 36 žáků vychází z 9. ročníku a nastupují na SŠ s 
maturitou, 9 žáků vychází z 9. ročníku a nastupují na SOU 

 
4.6  Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku k 30. 6. 2021 

V devátém ročníku V osmém ročníku V sedmém ročníku 

45 3 0 

 
4.7  Počty žáků školy k 30. 6. 2021 

Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek 

1. A 23 13 10 

1. B 19 13 6 

2. A 24 12 12 

2. B 25 16 9 

3. A 17 10 7 

3. B 16 7 9 

4. A 23 12 11 

4. B 23 12 11 

5. A 23 8 15 

5. B 18 10 8 

Celkem 1. stupeň 211 113 98 

6. A 27 13 14 

6. B 26 8 18 

7. A 21 10 11 

7. B 22 13 9 

7. C 22 12 10 

8. A 24 18 6 

8. B 25 14 11 

9. A 19 10 9 

9. B 26 15 11 

Celkem za 2. stupeň 212 113 99 

Celkem za školu 423 226 197 

 

Komentář: 
k 30. 9. 2020 byl stav žáků celkem 424, z toho 211 na 1. stupni a 213 na 2. stupni 
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5.0 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch  

Prospěch 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

Ročník 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 
2. 

pol. 

1. ročník 42 41 0 1 0 0 0 0 

2. ročník 48 45 1 4 0 0 0 0 

3. ročník 26 19 7 14 0 0 0 0 

4. ročník 32 31 13 15 0 0 1 0 

5. ročník 31 31 8 9 0 1 1 0 

Celkem 1. st. 179 167 29 43 0 1 2 0 

6. ročník 23 22 29 30 1 0 0 0 

7. ročník 29 26 27 39 5 1 5 0 

8. ročník 15 13 30 35 4 1 0 0 

9. ročník 15 13 28 31 2 1 0 0 

Celkem 2. st. 82 74 114 135 12 3 5 0 

Celkem škola 261 241 143 178 12 4 7 0 

 

Komentář: 
 

  
5.2  Celkové hodnocení žáků – chování 

Chování Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

 
1. 

pol. 
% 

2. 
pol. 

% 
1. 

pol. 
% 

2. 
pol. 

% 
1. 

pol. 
% 

2. 
pol. 

% 

Celkem 1. st. 210 99,05 211 100 0 - 0 - 1 0,43 0 - 

Celkem 2. st. 211 99,53 208 98,11 1 0,43 3 1,42 0 - 1 0,43 

Celkem škola 420 99,29 419 99,05 1 0,23 3 0,71 1 0,23 1 0,23 

  

Komentář: 
Snížené známky z chování byly uděleny žákům za opakované a hrubé porušování školního řádu. 

 
 5.3 Výchovná opatření k posílení kázně 

Výchovná 
opatření 

Napomenutí třídního 
učitele 

Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 

 
1. 

pol. 
% 

2. 
pol. 

% 
1. 

pol. 
% 

2. 
pol. 

% 
1. 

pol. 
% 

2. 
pol. 

% 

Celkem 1. st. 3 1,42 10 4,74 1 0,47 1 0,47 0 0 3 1,42 

Celkem 2. st. 1 0,47 0 0 1 0,47 3 1,42 2 0,94 3 1,42 

Celkem škola 4 0,95 10 2,36 2 0,47 5 1,18 2 0,47 6 1,42 

 

Komentář: 
Výchovná opatření byla udělena za zapomínání, nekázeň a porušování školního řádu. 
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5.4  Výchovná opatření – pochvaly k 30. 6. 2021 

Výchovná 
opatření 

Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 

 1. pol. % 2. pol. % 1. pol. % 2. pol. % 

Celkem 1. st. 89 42,18 104 49,29 29 13,74 0 - 

Celkem 2. st. 58 47,36 66 31,13 22 10,38 0 - 

Celkem škola 147 34,75 170 40,19 51 12,06 0 - 

 
5.5  Žáci ocenění ředitelem školy k 30. 6. 2021 

Celkový počet udělených 
pochval 

Z toho v 1. pololetí Z toho v 2. pololetí 

51 51 0 

 

Komentář: 
Vzhledem k pandemii Covid-19 byl způsob udělování pochval nestandardní. Pochvaly byly 
udělovány převážně za aktivitu a kreativitu během distanční výuky. 

 
5.6  Komisionální přezkoušení žáků a hodnocení v náhradním termínu 

Třída 
Pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
Opravné zkoušky 

V.B - 1 

VI.A - 1 

VI.B - 3 

VII.A - 1 

VII.B - 1 

VII.C - 2 

VIII.B - 4 

IX.A - 1 

XI.B - 2 

Celkem 0 16 

 
5.7  Opakování ročníku 

Třída 
Žák 

neprospěl 

Žák neprospěl 
po opr. 

zkouškách 

Žák nemohl 
být 

hodnocen 

Žák měl vážné 
zdravotní 
problémy 

Žák opakuje 9. 
ročník po splnění 

PŠD 

Celkem 4 4 0 0 0 

 
 
 

 
 
  

Komentář: 
3 žáci 8. ročníku, kteří splnili 9 let školní docházky, ukončili povinnou školní docházku bez stupně 
vzdělání. Jeden žák 9.B se nedostavil k opravným zkouškám a ukončil PŠD bez stupně vzdělání. 
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6  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

6.4  Vzdělávání managementu školy 
6.5  Vzdělávání v oblasti jazykové 
6.6  Vzdělávání v oblasti kvalifikačních předpokladů 
6.7  Vzdělávání v oblasti RVP, ŠVP, „změny školy“ 
6.8  Vzdělávání v oblasti informačních technologií 
6.9  Vzdělávání v ostatních oblastech 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Šímová, Jiraňová 
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
Amos - nová škola Brno - 8. hodin (19.,21.,24.,28. po 2 hodinách) 
Ježková  
 26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
Cinádrová 
31. 8. - Distanční vzdělávání - Mgr. Veselá 
8.2. - Online workshop pro VP a KP  
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
8. 3. - Osobní značka v kariéře aneb jak připravit studenty na budoucnost 
7. 5. - Finanční gramotnost a karierové poradenství 
12.5. - Etiketa ve školách se neučí 
21. 5. - Rozvoj kompetencí pro volbu povolání v době strukturálních ekonomických změn 
2. 6. - PPP - aktiv výchovných poradců 
10. 6. Řeč a její význam v komunikaci 
17. 6. - Jak se stát lepším KP pomocí práce s emocemi 
Šestáková 
31. 8. - Distanční vzdělávání - Mgr. Veselá 
Prázdný 
15. 5. - 23. 5. 2021 - online seminář - Amos - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 
Marečková 
26.2.2021 - Distanční vzdělávání - Mgr. Veselá 
Baštářová 
31. 8. - Distanční vzdělávání - Mgr. Veselá 
27.3. - Kázeň ve škole - Mgr. Veselá 
25. 11. Škola moderní didaktiky - Robert Čapek 
21. 12. Škola moderní didaktiky - Robert Čapek 
11. 6. 2021 - Přírodovědná vycházka - Za brouky do Bavorovické aleje - organizovala Calla 
16.5. 2021 - Ornitologická procházka s Martinem Šálkem - Dobrá Voda u ČB – organ. obec DV 
Řepová 
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
27.3. - Kázeň ve škole - Mgr. Veselá 
5. 11. - Jednoduché appky do online výuky cizích jazyků - Mgr. Čechová 
28.4. - Svět hravých internetových platforem - Mgr. Rajnohová 
26. 5. Němčina pohybem - Mgr. Moskva  
akce - 8. B – Vimperk - třídírna odpadů 
Douchová M 
25. 11., 2. 12. - Škola moderní didaktiky - Robert Čapek 
15. 12. - Psychohygiena a práce se stresem 
31. 3 . - Čas proměn - dívky v 7. C 
14. a 15. 4. - Žák s odlišným mateřským jazykem  
Čtenářství k lepšímu učení žáků (v rámci tříletého projektu) - 10. 5. webinář, 4. 6. - celodenní  
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Kostková 
25. 11., 2. 12. - Škola moderní didaktiky - Robert Čapek 
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
27.3. - Kázeň ve škole - Mgr. Veselá 
Trajerová¨ 
25. 11., 2. 12. - Škola moderní didaktiky - Robert Čapek 
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
27.3. - Kázeň ve škole - Mgr. Veselá 
Slaninová 
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
15. 5. - 23. 5. 2021 - online seminář - Amos - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník - Mgr. 
Miloš Novotný 
Rolníková 
25. 11., 2. 12. - Škola moderní didaktiky - Robert Čapek 
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
27.3. - Kázeň ve škole - Mgr. Veselá 
Soutěž - Mladý chemik (online) - pro 9. ročník 
Lattnerová 
26.2. - Mgr. Veselá  - Právo ve škole 
 

 

 
 
 
 
 

Komentář: 
V době distanční výuky se všichni PP vzdělávali pod vedením ředitelství školy v práci s Microsoft 
Teams, aby mohli vést výuku online.  
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7  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1  Život školy 
 
 

Život školy ve školním roce 2020/2021 
 

Po zcela ojedinělém a námi nikým nepoznaném školním roce 2019 / 2020 se opět navracíme do 

školních škamen, a to jak my dospěláci, tak i naše menší či větší drobotina. Snad by bylo na místě 

vyslovit přání, aby se nám jakákoliv epidemie (nejen nám, nýbrž celému lidstvu obloukem vyhýbala) 

a my mohli s úspěchem plnit své pracovní povinnosti. 

Pět pavilonů naší školy nám zajišťuje perfektní zázemí k odvádění té nejlepší a nejkvalitnější práce, 

jaká se zcela samozřejmě vyžaduje a očekává z řad žáků i pedagogů. V centrálním pavilonu je 

tradičně vedení školy, hudebna, žákovská knihovna a třídy prvního stupně, ty obsadily i druhý, tzv. 

zadní pavilon – pavilon prvního stupně, v němž má své sídlo i školní družina a pracovna dílen. Třetí 

pavilon – pavilon druhého stupně, je určen právě žákům druhého stupně a odborným pracovnám, 

jako je žákovská kuchyňka, pracovna chemie a fyziky, pracovna přírodopisu, jazykové učebny 

a výtvarná výchova. Čtvrtý pavilon je určen pro školní kuchyni s jídelnou pro naše nenasytná bříška, 

no a v tom pátém pavilonu dobroty rychle vyběháme, protože jsme v tělocvičně. K té patří zcela 

neodmyslitelně venkovní sportovní areál, nezapomeňme však na školní zahradu, která je využívána 

nejen o velké přestávce k proběhnutí dětí a nadýchání se čerstvého vzduchu, ale také k posezení 

pod rekonstruovaný a zastřešený altán (pergolou) k běžné výuce. 

Dost již bylo povídání a nyní vzhůru do nastávajících deseti měsíců! 

O svatém Matouši vlaštovka nás opouští (21. září ) 

Hurá, sláva!!! Konečně zase vidím kamarády a kamarádky naživo. Trávit hodiny u počítače je sice 

fajn, ale ve škole je to přece jen lepší a o přestávkách zase bude legrace. Doufejme tedy, že se náš 

školní život opět vrátí do starých vyjetých kolejí a my už budeme neustále v osobním kontaktu 

s přáteli, s učiteli, se spolužáky, s kolegy. Držme si tedy palce i malé palečky. 

Prvního září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.Natěšení prvňáčci se zbrusu 

novými aktovkami a bačkorkami se nemohli dočkat své třídy, své paní učitelky. A není divu – už to 

nejsou špunti, ale právoplatní školáčci. Hned v prvním týdnu proběhlo jejich fotografování, aby 

památka na tento pro ně a jejich rodiče zůstala navždy zachována. 

Naši atleti již vyjeli na prodloužený atletický víkend do Brna, kde se uskutečnilo republikové finále 

OVOV. Úspěšní jsme byli nejen jako družstvo, byť bylo věkově nejmladší, ale i v jednotlivcích. Velké 

úspěchy tam slavili i naši bývalí odchovanci. Poděkujme jim všem za vzornou reprezentaci školy, 

města a v neposlední řadě i atletickému oddílu Sokol České Budějovice, s nímž naše škola již několik 

let úzce spolupracuje. 

Žáci druhých ročníků byli slavnostně pasováni na zdatné čtenáře v kaplické městské knihovně. 

Celoroční aktivitu pod názvem Společně na jedné lodi zahájila všechna oddělení školní družiny ať 

v tělocvičně nebo na hřišti. Na školním hřiště mělo své představení pro školní družinu Divadlo 

z bedny. Je však velká škoda, že byl zrušen pro žáky druhého stupně pořad Planeta 3000, na nějž se 

všichni beze zbytku těší. 

Pěkné počasí přálo i koloběžkám, na nichž se procvičovaly děti z družiny na dopravním hřišti. Třeťáci 

spolu se svými třídními učiteli podnikli exkurzi do psího útulku v Římově, kde se nachází záchranná 
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stanice pro týrané psy „Rafael“, kde těmto zvířátkům věnovali nejen veškerý finanční obnos, získaný 

z vánočního jarmarku, ale i množství hraček a psích ňamek. 

No a větší žáci podnikli výlet do podniku Jihosepar Vimperk, kde se v třídírně odpadů dověděli 

mnoho užitečného o odpadovém hospodaření. 

Svatý František zahání lidi do chýšek (4.října) 

Měsíc říjen začal družinovou drakiádou – čí drak výš, čí drak dál. Park zvaný Ovečky byl ideálním 

místem pro sběr přírodnin, které se budou malým umělcům v deštivých dnech jistě hodit. 

Firma Hauser věnovala naší škole 25 stolních počítačů, čím bude podpořeno i vzdělávání v regionu. 

Všichni doufáme v pokračování vzájemné spolupráce i v budoucnu. Děkujeme. 

Volba povolání na sebe nenechala dlouho čekat a už se objevili první náboráři s cílem zlanařit žáky 

devátých tříd právě k nim. 

Všichni jsme si užívali tzv. génius loci, který nám byl celé jaro odpírán. 

Ale ouvej, ouvej. Přišel 14. říjen a s ním opětovné uzavření škol. Na jak dlouho nikdo neví ani netuší. 

V rámci Plánu krizové připravenosti bude naše základní škola otevřena pro děti pracovníků 

integrovaného záchranného systému (tj. hasičů, policistů, vojáků, zdravotníků, pracovníků 

sociálních služeb, pracovníků ÚP a ČSSZ). 

Zákaz prezenční výuky musí být dodržen beze zbytku a my všichni školou povinní začínáme s výukou 

distanční.  Přejme si však brzký návrat do škol, do tříd, mezi své žáky. 

Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží (30. listopadu) 

Je listopad a my stále pokračujeme v distanční výuce a nemůžeme se dočkat jejího ukončení. Doma 

jsme si pobyli a co nejdříve hurá a za kamarády, spolužáky, učitele, spolupracovníky. Zkrátka mezi 

lidi. Ke shlédnutí dlouho očekávaného muzikálu „Kat Mydlář“ bohužel nedošlo. Tak snad… 

Naše prosby byly vyslyšeny a my se s plnou slávou vrátili 30. listopadu zpět do školních lavic a za 

katedry. 

O svatém Mikuláši snížek často práší 

Jako v jiných necovidových letech se v prosinci prohnala školou čertí družina spolu s andělem a 

Mikulášem. Je zajímavé, že ti největší rošťáci byli v té chvíli nejmenšími odvážlivci.  

Také náboráři z kaplického závodu Engel se přihlásili prostřednictvím webináře s informacemi 

o studiu pro žáky devátých tříd. 

Výuka v tomto adventním čase byla distanční, rotační, ale také prezenční. Zvládli jsme všechno. Jen 

zpívat koledy jsme nemohli. Předvánoční dny byly vyhlášeny Dny boje proti covidu. 

Popřejme si pokojné nadcházející vánoční svátky plné pohody. Do nového roku 2021 vkročme tou 

správnou nohou vstříc zdraví a spokojenosti.  

Na Nový rok o slepičí krok (1. ledna), na Tři krále o krok dále (6. ledna). 

To, čeho se mnozí obávali, se stalo skutečností. Opět zůstáváme uzavřeni doma a s našimi žáky nás 

spojuje jen a jen počítač. Nečekaně pomalá WWI – FI, nefungující mikrofon či kamera, slabý signál… 

A občasné výmluvy některých žáků by bylo možné zapsat do knihy rekordů. Řečičky byly tak 

duchaplné, že neměly konkurenci. Jeden by jim snad i uvěřil. 
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Vysvědčení v tištěné podobě čekala na návrat svých právoplatných majitelů, aby mohla být předána 

do jejich vlastních rukou. 

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout (2. února) na Hromnice o hodinu více 

Jsou odvolány oba kurzy: lyžařský a plavecký. Škoda. Tak za rok snad. Pokračuje dál distanční výuka. 

Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a líný sedlák, který neoře (12. března) 

Nic nového ani zvláštního pod sluncem. Všichni jedeme podle distančního rozvrhu a my dospělí 

zvažujeme očkování proti covidu. V tom jsme zajedno – jen tak ochráníme své zdraví, neboť život 

nám už sám od sebe jiné nedá. 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři (24. dubna) 

Na rozdíl od let předchozích i příprava na přijímací zkoušky probíhá distančně. A světe, div se – 

někteří budoucí studenti si žádají i hodiny navíc. Proč jim nevyhovět… 

Pankráci, Serváci, Bonifáci! V máji nemilí jste chlapíci (12. – 14. května) 

Konečně! Od 24. května jsme opět mohli nastoupit do škol. Máme za sebou i školní inspekci na 

distanční výuku. Všichni kantoři slovy školní hantýrky prostě prospěli. 

Medardova kápě – čtyřicet dní kape (8. června) 

Jsme v plném provozu. Ze školní jídelny se line libá vůně, která nám tak dlouho chyběla. Kromě 

dohánění učiva jsme naplno rozjíždí život školy v celé jeho plné kráse. Renovovaná školní žákovská 

kuchyňka se těší na první kuchaře ze šestých tříd, žáci prvního stupně si perfektně užili svůj Den 

dětí. Pro žáky osmých tříd byla na SOŠ v Kaplici připravena prezentace kroužků polytechnického 

zaměření (aplikovaná mechatronika a technický kroužek). 

Vybraní žáci se zapojili do soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Letos celá soutěž 

probíhala distančním způsobem, žáci se velice snažili, ale zůstali těsně před postupovými místy. 

Celkem se do této soutěže zapojilo téměř 10 000 žáků, do finále jich postoupilo 38. Tak snad za rok.  

Ani z krajského přeboru jednotlivců v atletice mladších žáků se nikdo z našich zúčastněných nevrátil 

bez medaile. Blahopřejeme. Děti se v rámci možností učí v altánu, neboť nás začíná sužovat stále 

stoupající venkovní teplota. Tropy ano, ale co je moc, to je moc.  

Děti se pravidelně testují proti covidu a my dospělí už držíme v rukou certifikáty o očkování. Pořád 

jsou však ve hře roušky a respirátory. 

Ani fotograf nesmí na konci školního roku chybět. A školní výlety? Jsou v plném proudu (Safari ZOO 

Hluboká nad Vltavou, zřícenina hradu Velešín, ZOO Borovany, venčení psích kamarádů z útulku 

v Českém Krumlově, cyklovýlet kolem Kaplice, klasické opékaní špekáčků…). 

Žáci devátých tříd se v pergole rozloučí se svými pedagogy a rodiči. A my víme, že i ta slzička ukápne. 

No a my dospěláci se rozloučíme s p. Danou Malou, která se nám starala o pořádek a čistotu plných 

36 let. Tak ať si důchodový odpočinek dobře a dlouho užije. 

No, a nás čekají prázdniny a po nich snad trvalý návrat do škol. 

Dovolte mi ukončit tento školní rok i pranostikami na zbývající dva měsíce školního roku: 

Svatá Anna, chladna zrána (26. července) Bartoloměj svatý odpoledne krátí (24. srpen) 

A teď už skutečně a vážně poslední zamávání právě ukončenému školnímu roku 2020/2021. 
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7.2  Primární prevence – přehled akcí a jejich hodnocení 

 

Preventivní aktivita, její zaměření a způsob jejího vedení 

 

Hodnocení preventivních aktivit: 
Prevence patologických jevů 
V letošním „covidovém“ roce se drtivá většina výuky odehrávala distanční formou. Díky tomu 

nebylo téměř možné zachytit projevy patologických jevů mezi žáky. Výrazněji se projevila absence 

na výuce u žáků z nepodnětného prostředí a vyloučených lokalit. Tito žáci se do hodin sice přihlásili, 

ale často nereagovali nebo nahlašovali výpadky spojení, kamery nebo mikrofonu apod. 

Z technických důvodů probíhala výuka online prostřednictvím programu MS Teams, většinou 

připojením bez kamer. Z vlastních zkušeností z výuky, informací od kolegů a i některých spolužáků 

také evidujeme několik situací, kdy žáci paralelně s výukou hráli počítačové hry. Při rychlém 

přepínání pak byla do online výuky slyšet hudba z her. Lze předpokládat, že zejména u starších 

hochů, kteří byli doma sami, rapidně narůstal čas trávený u počítačových her i vzhledem k poměrně 

dlouhé karanténě. 

V posledních týdnech školního roku byla obnovena prezenční docházka. Řešilo se zvýšené množství 

drobnějších kázeňských přestupků souvisejících s návratem k rutině po dlouhé době „covidových 

prázdnin.“ U jednoho vycházejícího žáka jsme řešili kouření el. cigarety ve škole. Všechny situace 

byly řešeny jednáním třídního učitele, ředitele školy a rodičů žáků. 

Pokračuje spolupráce s OSPOD Kaplice. Přednášky a besedy byly nabízeny vedením školy podle 

aktuální nabídky on-line webinářů. Byly zaměřeny zejména na práci v distanční výuce. 

V uplynulém školním roce splnilo devět let školní docházky několik žáků, se kterými byly nejvážnější 

konflikty. Někteří z nich splnili PŠD v 8. třídě. Podle mých informací již na naší škole nemá žádný žák 

soudem nařízený dohled. 

Pokračuje spolupráce s OSPOD Kaplice. Přednášky a besedy jsou nabízeny třídním učitelům 

a realizovány buď na základě poptávky, nebo z rozhodnutí vedení školy. V tomto roce se stihly 

realizovat pouze besedy: Na startu mužnosti a Čas proměn, ostatní byly odložen 

Mgr. Michal Benda, školní metodik preventivních aktivit 

 
7.3  Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2020/2021 

 

 
1. Práce s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a integrovanými žáky 
Na naší škole se každoročně plně věnujeme žákům, kteří potřebují zvýšenou individuální péči. Velmi 
úzce spolupracujeme s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou, Spirálou v Českém 
Krumlově, SPC Týn n. Vlt. a Arpidou ČB. Na prvním stupni již několik let pod vedením paní učitelky 
Mgr. Jiraňové pracuje velmi úspěšně dyslektický kroužek. Žáci zde zábavnou formou procvičují a 
doplňují své vědomosti a dovednosti. 
Na škole se učitelé plně věnují a poskytují individuální péči žákům, kteří mají indikovány specifické 
vývojové poruchy učení. Jsou zvýhodňováni při vyučovacích hodinách, jsou jim zadávány 
individuální domácí úkoly a mají vypracovaný IVP. Podle potřeby se jim učitelé věnují i mimo 
vyučování. Kde je doporučena pedagogická intervence, tak se vykonává v odpoledních hodinách. 
Na prvním stupni se využívají i plány pedagogické podpory. S nadanými žáky učitel také pracuje 
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individuálně a rozvíjí jejich schopnosti. Na škole velmi dobře funguje poskytování pedagogických 
intervencí. Tyto hodiny jsou realizovány na první i druhém stupni. 
V letošním školním roce byla situace velmi obtížná, protože většina výuky probíhala online. 
Spolupráce s některými žáky byla velmi obtížná a náročná. Přesto se vyučující, asistenti pedagoga 
snažili najít optimální řešení pro vzdělávání všech žáků s důrazem na problémové žáky. V některých 
případech spolupráce s žákem i jeho rodiči probíhala velmi dobře. U některých se objevily problémy 
v komunikaci - příčiny byly různé. Pokud se jednalo o počítačové zabezpečení, mohli si žáci ve škole 
zapůjčit i počítač. Pro úkoly si mohli přicházet jednotlivě do školy, a pokud to situace dovolovala. 
Byly jim i poskytovány individuální konzultace jednotlivými vyučujícími. 
 
2. Pomoc žákům při volbě povolání 
Škola velmi úspěšně spolupracuje s Úřadem práce v Českém Krumlově, ale i s OPPP v Českém 
Krumlově, která zajišťuje na základě žádosti rodičů profesní vyšetření žáků. Pro žáky a jejich 
rodiče jsou určeny i konzultační hodiny výchovného poradce. Velmi úzce spolupracujeme s JČHK a 
účastníme se většiny workshopů, které komora pořádá. V letošním školním roce veškeré akce, 
které se pro vycházející žáky pořádaly, mohly děti sledovat online. Pokud vycházející žáci 
potřebovali radu od VP mohli si domluvit osobní setkání. 
V letošním školním roce celkem vychází - 48 žáků. Z osmých tříd odcházejí na střední školu do 
učebního oboru celkem 3 žáci. Z devátých tříd na střední školu ukončenou maturitní zkouškou 
odchází celkem - 36 dětí, na střední školu ukončenou výučním listem odchází celkem - 9 dětí z 
devátých tříd a 3 z osmých. 
Všichni naši žáci se dostali na zvolenou SŠ. Na SOŠ a SOU v Kaplici odchází celkem 8 žáků ( UO - 5, 
MO - 3).  
 
Mgr. Helena Cinádrová, ZŘ a VP 

 
7.4  Přehled výsledků v předmětových a sportovních soutěžích a olympiádách 

 

Předmětové soutěže, olympiády, testování: 
název soutěže      kolo   počet   nejlepší výsledek 
Akce se nerealizovaly z důvodu pandemie Covid-19. 
 

 

Sportovní soutěže a olympiády: 
název soutěže      kolo   počet   nejlepší výsledek 
Akce se nerealizovaly z důvodu pandemie Covid-19. 
 

 
8  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o dalších 

 kontrolách 
 

8.1  
  

ČŠI: 
V průběhu školního roku 2020/2021 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI. Pouze byla škola 

zapojena do průzkumu ČŠI na téma distanční výuka. Inspektoři navštívili celkem 20 hodin distanční 

výuky u různých učitelů. Z této inspekční činnosti nebyla žádná zpráva ani protokol. Pouze ústní 

vyhodnocení od p. inspektorky Mgr. Cipínové. Nebyly zjištěny závažné problémy, doporučení ke 

zlepšení vedení výuky jsem předal všem učitelům na provozní poradě k tomuto tématu. 
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Výsledky těchto hospitací bude v následujícím roce shrnut do hodnotící zprávy ČŠI za celou Českou 

republiku. 

 
8.2  

Další kontroly a řešení stížností: 
Ze strany zřizovatele byla provedena kontrola vedení účetnictví v listopadu 2020 a květnu 2021, 
nebyly zjištěny nedostatky. 
Na základě anonymní stížnosti zřizovateli (ředitel nenosí respirátor, nedodržování mimořádných 
opatření) bylo po konzultaci a šetření zjištěno, že stížnost je neoprávněná 
Krajská hygienická stanice:  
Na základě anonymní stížnosti (ředitel nenosí respirátor, nedodržování mimořádných opatření) – 
kontrola na místě – po šetření zjištěno, že stížnost je neoprávněná (15. 4. 2021).  
Na základě anonymní stížnosti (ředitel posílá do tříd žáky s pozitivním testem, nedodržování 
mimořádných opatření) – kontrola na místě – po šetření zjištěno, že stížnost je neoprávněná (20. 
4. 2021). 
Na základě anonymní stížnosti (ředitel nedodržuje mimořádná opatření) – konzultováno 
telefonicky – po prošetření zjištěno, že stížnost je neoprávněná (5. 5. 2021). 
ČŠI – březen 2021 – anonymní stížnost na nefunkční omlouvání žáků během distanční výuky. 
Škola v té době přepracovávala školní řád, byl před dokončením. Po šetření ČŠI byl ŠŘ dokončen a 
uveden v život se všemi náležitostmi, včetně evidování a omlouvání zameškaných hodin během 
distanční výuky. 
Česká správa sociálního zabezpečení – žádná kontrola neproběhla 
Zdravotní pojišťovna – žádná kontrola neproběhla 
Finanční úřad – žádná kontrola neproběhla 
ÚOOÚ – stížnost Mgr. Petra Tyla – škola pochybila v tom, že po dobu od 1. 5. 2021 do 8. 6. 2021 
byl na webových stránkách (údajně) zveřejněn titul, jméno a příjmení učitele, který již nebyl 
zaměstnancem školy. Dle sdělení ÚOOÚ od 8. 6. 2021 tam již tyto údaje nebyly. Škola přijala 
příslušná opatření. 
Inspektorát práce – na podnět byla provedena kontrola dodržování povinností vyplývajících 
z pracovně právních předpisů. Škola předložila požadované dokumenty, vše bylo v pořádku, pouze 
nebyl včas zaslán nový platový výměr Mgr. Petru Tylovi v době, kdy zaměstnanci nebyli ve škole a 
pracovali z domova. Škola přijala opatření a zapracovala ho do vnitřního platového předpisu. 
ŘS a ZŘ prováděli kontroly v hodinách (hospitace), kontroly správného výkonu dohledů, kontroly 
úplného vedení pedagogické dokumentace, kontroly práce třídního učitele s třídou. 

 
9  Údaje o hospodaření školy – výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2020 

 (Je přílohou č. 1 této zprávy o činnosti školy) 
 
10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o projektech 

 financovaných z cizích zdrojů 
Škola realizuje projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II. 
pro ZŠ Kaplice, Školní 226 a byla jí přiznána dotace ve výši 1 173 519,00 Kč. Probíhá plnění 
jednotlivých aktivit – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, DVPP, realizace 
výuky za použití techniky, projektové dny. V dubnu 2020 byla zpracována a odeslána druhá 
monitorovací zpráva. 

 
11 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

 partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 Sdružení rodičů 
Ve školním roce se uskutečnila schůzka rodičů 1. tříd, plánované třídní schůzky se z důvodu pandemie 
Covid-19 uskutečnily individuálně a online. 
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 Školní družina 
Školní družina je součástí školy od 1. září 2004. Ve třech odděleních zajišťuje provoz v budově ZŠ Školní 
pro žáky ZŠ Školní. Tři oddělení ŠD byla naplněna ve školním roce 2020/2021 na 87 žáků. 
 
 Školní stravování 
Školní stravování pro žáky i zaměstnance školy je zajištěno ve školní jídelně. Zajišťuje stravování i pro 
žáky ZŠ Omlenická Kaplice. Dále zajišťuje stravování zaměstnanců ZUŠ Kaplice a důchodců – bývalých 
pracovníků školy. Školní jídelna je od 1. 9. 2009 součástí školy. 
 
 Stížnosti  
Ve školním roce 2020/2021 byly na činnost školy podány stížnosti – viz článek 8.2.  
 
 Přehled o poskytnutých informacích 
Ve školním roce 2020/2021 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele 
k naplnění zákona č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 1. 2000 vyžádány 
žádné informace nad rámec zveřejněných. 
 
V Kaplici dne 27. 9. 2021 
     
Zpracoval: Mgr. Pavel Petr, ředitel školy 

 
        __________________________ 
         podpis ředitele školy 
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