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Zpráva o činnosti školy dle § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. 
 
1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 
 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice 
 
Zřizovatel:  Městys Katovice, Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice, tel. 383 399 163 
 
Právní forma školy: příspěvková organizace, od 1. 1. 2003 
 
Jméno ředitele školy: Mgr. Pavel Kohout 
 
Kontakt: Školní 284, 387 11 Katovice, telefon: 383 399 159, mobil: 603 585 547, 
 e-mail: zs@katovice.strakonice.cz, reditel@zsmskatovice.cz 
 
Internetové stránky školy: www.zskatovice.cz   
 
IČ: 75 00 12 68 
IZO: 107 722 313   REDIZO: 650 020 511 
 
Součásti školy a jejich plánovaná kapacita: 
 
Základní škola – 350 žáků 
Mateřská škola – 72 žáků 
Školní družina – 70 žáků 
Školní jídelna – 385 strávníků 
Školní jídelna – výdejna v mateřské škole – 72 dětí 
   
Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice je zařazena 
k 1. 1.2003 MŠMT do sítě škol jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Současný 
název školy vznikl na základě rozhodnutí MŠMT k 1. 1. 2006. 
  
ZŠ je organizována jako úplná s 1. – 9. ročníkem. 
 
K datu 28. 6. 2019 (závěrečný den školního roku) docházelo do základní školy 210 žáků, 
z toho 110 žáků na první stupeň. Celkem je ve škole 10 tříd – po několika letech jsou v ZŠ 
paralelní třídy 6. A a 6. B. Téměř polovina dětí je dojíždějících. 16. 2. 2017 byl zřizovatelem 
schválen spádový obvod školy, který tvoří obce Horní Poříčí, Hoslovice, Kraselov, Krty-
Hradec, Mnichov, Novosedly a Střelské Hoštice. Ten je každoročně překračován. Žáci k  
nám dojíždějí celkem ze 17 okolních obcí.  Počet dětí v průběhu školního roku může kolísat 
– dle matriky k 30. 9. 2018 byl celkový počet žáků 208, dle matriky k 30. 3. 2019 byl počet 
207 žáků.  
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Tabulka č. 1   
Charakteristika školy 

 
 

Výkonové ukazatele    

  stav výkazu            
k 30. 9. 2018 

skutečnost 
 k 30. 6. 2019 

Počet žáků školy celkem  208 210 
v tom: 1. stupeň 109 110 

 2. stupeň 99 100 
Počet tříd celkem  10  
v tom: 1. stupeň 5  

 2. stupeň 5  
Průměrný počet žáků ve třídě 20,8 21,0 

 na 1 pedagoga 13,95 14,08 
Počet žáků zapsaných do školní družiny 60 60 

 do školního klubu 0 0 
Počet zájmových kroužků ve školním klubu 0 0 
Vyrovnávací třída: počet tříd 0 0 

 počet žáků 0 0 
Počet žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) 7 7 
v tom: mentálně postižení 0 0 

 sluchově postižení 0 0 
 zrakově postižení 0 0 
 tělesně postižení 0 0 
 s kombinací postižení 2 2 
 s vývojovými poruchami 
učení a chování 

5 5 

Výjimka dle § 23, odstavec 3, zákona č. 561/2004 Sb. a § 
4, vyhlášky č.48/2005  

                            ne  

    
Spojené ročníky  ne  
- uveďte, které ročníky jsou spojené ne  
Vzdělávací program       - 
ročníky od-do 

obecná škola ne  

 základní škola ne  
 ŠVP – Dobrý start 1. - 9. ročník  

Doplňkové ukazatele    

 úrazy dětí 9  
BOZP pracovní úrazy 0  

 počet ztrát 0  
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Školní družina – provoz ŠD je zahájen v 6.00 hodin, ukončen v 16.00 hodin. V tomto 
školním roce 2018/2019 ji navštěvovalo 60 dětí. Od začátku školního roku 2018/2019 je 
vybírán od rodičů poplatek – měsíčně 100,- Kč na žáka. Získané finanční prostředky jsou 
zdrojem pro nákup výtvarného materiálu a společenských her.  
 
 
Místní podmínky – výuka začíná v 7.30 hod. a končí nejdéle v 14.30 hod. Je částečně 
upraven režim přestávek tak, aby se dojíždějící děti dostaly včas domů. Výjimka dokládaná 
MŠMT ČR je již od školního roku 2012/2013 nahrazena novelizací vyhlášky. Tento fakt tak 
přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti pro dojíždějící děti.  
 
Zázemí školy – areál ZŠ se skládá z  hlavní budovy školy, na kterou je spojovacími chodbami 
napojena tělocvična, pavilon dílen s jídelnou a kuchyní. Vytápění celého areálu je zajištěno 
ústředním vytápěním napojeným na plynovou kotelnu, která je umístěna v budově školy.  
Součástí areálu školy je školní pozemek se skleníkem, novým zahradním domkem a 
pergolou se stolem a lavicemi. Na školním hřišti se nacházejí antukové atletickými sektory, 
dětský koutek a víceúčelové sportovní hřiště. Na jaře 2019 byly kolem hlavního 
přístupového chodníku vysázeny tři okrasné listnaté stromy – jinany dvoulaločné a před 
hlavním vchodem kavkazská jedle. Na školní zahradě byly současně vysázeny dva ovocné 
stromy. Práci provedla zahradnická firma pana Tomáše Turka. 
 

 
Rekonstrukce interiéru školy  
Během letošních prázdnin nedošlo v ZŠ k žádným zásadním rekonstrukcím, či opravám. 
Původní celková rekonstrukce šaten a umýváren u školní tělocvičny byla po dohodě se 
zřizovatelem přesunuta o rok později – tedy na prázdniny v roce 2020.  Z dalších prací, 
které proběhly o prázdninách, lze jmenovat nové částečné vymalování chodby u tělocvičny 
a vymalování vstupního vestibulu. Nový nátěr získala též zařízení dětského koutku na 
školním hřišti a venkovní lavičky v okolí školy. 
 
 
Vybavenost školy 
Ve školním roce 2018/2019 byly doplňovány průběžně jednotlivé kabinety novými 
učebními pomůckami a především učebnicemi pro žáky. Do 1. třídy byl zakoupen nový 
žákovský nábytek. Nová podlahová krytina v podobě zátěžového lina byla položena ve 
školní jídelně a v učebně přírodopisu. 
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2.   Vzdělávací koncepce                                                                                           
 

Výuka na ZŠ v Katovicích je organizována na obou stupních dle tohoto rámcově 
vzdělávacího plánu:               
ŠVP – Dobrý start; 30-08-2007 – v tomto školním roce probíhala výuka ve všech třídách 
pouze dle tohoto vzdělávacího učebního plánu.  
 
Nepovinné předměty vyučované na škole: 
Ve školním roce 2018/2019 byly v naší ZŠ tyto dva nepovinné předměty: náboženství, 
konverzace z anglického jazyka a počteníčko – předmět zaměřený na čtenářskou 
gramotnost žáků 1. stupně. 
Druhým povinným cizím jazykem je na naší škole německý jazyk – 2 hodiny v 7. – 9. třídě. 
 
Rozšířená výuka na naší základní škole není zavedena. 
Plánované vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů nemáme. 
 
Spolupráce s ostatními výchovnými a vzdělávacími institucemi – v průběhu celého roku 
spolupracujeme dle vzájemné potřeby s MŠ v Katovicích (nástup budoucích prvňáčků) 
formou konzultací, vzájemných návštěv dětí, účastí na společných kulturních 
představeních, dále se ZŠ ve Střelských Hošticích – sjednocení postupu výuky a používaných 
učebnic – žáci  
z  těchto škol pak přicházejí na II. stupeň do naší ZŠ. Velmi dobrou se jeví i spolupráce 
s místní Kolářovou knihovnou – besedy o lidových tradicích (Vánoce, Velikonoce), 
zeměpisné přednášky spojené s promítáním diapozitivů, využívání internetu žáky školy.  
Téměř každoročně u nás absolvují souvislou pedagogickou nebo asistentskou praxi studenti 
středních pedagogických škol, popř. Pedagogických fakult. Ve školním roce 2018/2019 
nevykonával pedagogickou praxi v naší škole žádný student. 
 
 
Škola je od roku 2 000 členem Asociace školních sportovních klubů.  
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3.  Údaje o pracovnících školy – personální zabezpečení školy 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 
Pořadové 
číslo 

Příjmení, jméno, pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 
aprobace 

1. Mgr. Pavel Kohout, ředitel 1 VŠ Z/TV 
2. Mgr. Ivana Roubová, zástupce ředitele 1 VŠ 1. stupeň 
3. Mgr. Miloslava Veselková, učitelka 1 VŠ 1. stupeň 
4.  Mgr. Jolana Novotná, učitelka 1 VŠ 1. stupeň 
5. Mgr. Ivana Kadulová, učitelka 1 VŠ 1. stupeň 
6. Mgr. Hana Křešničková 1 VŠ           1. stupeň 
7. Mgr. Milena Kabelová, učitelka 1 VŠ  1. stupeň 
8. Mgr. Robert Kostěnec, učitel 1 VŠ ČJ/VV 
9. Mgr. Irena Zetková Jánská, učitelka 1 VŠ ČJ/D 

10. Mgr. Marcela Wieserová, učitelka  1 VŠ TV/ON 
11. Mgr. Miroslav Čapek, učitel  1 VŠ F/M 
12. Mgr. Eliška Klasová – AJ/NJ 1 VŠ AJ/NJ 
13. Mgr. Jiřina Böhmová, učitelka 0,909 VŠ AJ/1. stupeň 
14. Mgr. Richard Petrásek, učitel 1 VŠ ICT/M 
15. Mgr. Olga Kopecká, učitelka 1 VŠ PŘ/CH 
16.          Irena Štěrbová, vychovatelka 1 SŠ SPgŠ 
17. Mgr. Ivana Ježková, vychovatelka 1 VŠ 1, stupeň + 

speciální 
pedagogika 

18. Mgr. Jitka Tomšovicová, pedagogický asistent           1 VŠ FTVS – učitelství, 
trenérství, 
pedagogický 
asistent 

19. Irena Zachová            1 ÚSO pedagogický 
asistent 

20. Alena Pešková            0,5 ÚSO pedagogický 
asistent 

 
Údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 
 
Pořadové 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, 

obor 
1.  Lucie Knoflíčková 0,75 

 
ÚSO 

 
2. Němejcová Marie, uklízečka 

 
   1,000 SO 

3. Marková Marta, uklízečka 
 

   1,000 SO 

4. Kuneš Václav, školník 1,000 SO 
 

Údaje o pracovnících školní jídelny ve školním roce 2018/2019: 
 

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, 
obor 

1. Tafatová Pavla, vedoucí 1,000 ÚSO 
2. Pavlovičová Jitka, vedoucí kuchařka 1,000 SO 
3. Dvořáková Radka – kuchařka, od 1. 5. 2019  – Gazdíková Ivana 1,000 SO 
4. Zajícová Petra 0,687 SO 
5. Mrázová Adéla 1,000 SO 
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Údaje o zaměstnancích mateřské školy ve školním roce 2018/2019: 
 

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, 
obor 

1. Himmerová Olga, vedoucí učitelka 1,000 ÚSO 
2. Čapková Hana, učitelka  1,000 VŠ 
3. Lenemajerová Pavlína, učitelka 1,000 VŠ 
4. Potužníková Jaroslava, učitelka 1,000 ÚSO 
5. Marková Aneta, učitelka 1,000 ÚSO 
6. Markytánová Jana, školnice 1,000 ÚSO 
7. Šmídová Jaroslava, asistent pedagoga 

Šmídová Jaroslava, učitelka 
0,750 
0,215 

VŠ 
VŠ 

8.  Macháčková Andrea     0,875 ÚSO 
 
 

Tabulka č. 2 
Údaje o pracovnících školy 

 

 Součást: Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna 

Přepočtený počet pracovníků celkem 21,15 2,0 7,84 4,7 

v tom: učitelé 14,9 0,0 5,215  0,0 

 vychovatelé PA  2,5 2,0     PA   0,75 0,0 

 ostatní 3,75 0,0 1,875 4,7 

% aprobovaně odučených hodin týdně z 
celkového počtu odučených hodin 

95,0 100,0 100,00  

 
Poznámka: PA – pedagogický asistent 

 
4.  Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a  
     další správní řízení (tabulka č. 3, tabulka č. 4) 
 
Tabulka č. 3  

Údaje o žácích zapsaných do 1. ročníku ZŠ 
 

  Školní rok 
2018/2019 

Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené školní docházky) 22 

Děti s odloženou školní docházkou  

Rozhodnutí, důvod   

školní nezralost  5 

   

Děti s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí vykazovaného školního roku 

Rozhodnutí, důvod   

  0 
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Tabulka č. 4  
Údaje o žácích, kteří dokončili povinnou školní docházku - umístění 

 
 Počet vycházejících žáků ve školním roce 2018/2019   
    

Umístění z 9. roč. ZŠ  z 8. roč. ZŠ  z nižšího roč. ZŠ  
 celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky 

G 4 2 0 0 2 1 
SOŠ 16 9 0 0 0 0 
SOU 2 2 0 0 0 0 
U 0 0 0 0 0 0 
pracovní poměr 0 0 0 0 0 0 
jiné  0 0 0 0 0 0 
Celkem 22 13 0 0 2 1 
 
Do víceletého gymnázia odešli z 5. třídy – Damián Samec a Johana Košnarová. 
 
 
 

5.   Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání (tabulka č. 5) 
 

Tabulka č. 5  
Prospěch žáků základní školy 

 

Ročník Počet žáků  Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků s  

 celkem z toho dívky   2. stupněm  
z chování 

3. stupněm  
z chování 

1. 19 7 0 19 0 0 0 
2. 25 11 2 23 0 0 0 
3. 22 11 2 22 0 0 0 
4. 18 6 3 15 0 0 0 
5. 26 11 3 22 0 0 0 
6. 31 14 23 8 0 1 0 
7. 26 9 11 13 1 0 0 
8. 21 14 13 7 1 0 0 
9. 22 13 17 5 0 0 0 

Celkem 210 96 74 134 2 1 0 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Spolupráce s PPP – probíhá prostřednictvím výchovného poradce na škole, který se účastní 
pravidelných schůzek s pracovníky PPP a SPC ve Strakonicích.  Výchovnou poradkyní 
v základní škole je Mgr. Marcela Wieserová.  Spolupráce je současně realizována i 
prostřednictvím třídních učitelů.  Spolupracujeme v těchto oblastech: 
 žáci se specifickými poruchami učení – vytváření plánů pedagogické podpory u žáků 

s problémy učení, bez vyšetření v PPP 
 schůzky s rodiči problémových žáků (výchovné komise) 
 práce s žáky, u kterých je předpoklad i doklad o změněné pracovní schopnosti 
 zdravé děti s psychickými bloky 
 žáci s podpůrnými opatřeními – spolupráce asistenta pedagoga s rodiči těchto žáků 
 volba povolání 
 odklad školní docházky 
V tomto školním roce pokračovala škola v úzké spolupráci se Speciálně pedagogickým 
centrem a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Strakonicích. Od 1.9.2016, po 
zavedení tzv. inkluze, neboli společného vzdělávání, se spolupráce s oběma zařízeními 
daleko více prohloubila a zintenzívnila. 
Kladem této spolupráce je včasné vytipování a diagnostikování psychických poruch u 
problémových žáků. Problémy vidíme tam, kde je zapotřebí užší spolupráce při integraci 
těchto žáků do vyučovacího procesu.  
V tomto školním roce bylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně 11 žáků, 1 ve 
speciálně pedagogickém centru. Za účelem odkladu povinné školní docházky byly v PPP  
vyšetřeny  4 děti, v SPC při centru Arpida 1 dítě. 
 
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  Žáci se specifickými poruchami učení, 
lehkým mentálním, popřípadě fyzickým postižením, jsou integrováni do běžných tříd. Na 
základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra 
jsou pro tyto žáky vytvářeny individuální vzdělávací plány, popř. plány pedagogické 
podpory. Na jejich tvorbě se podílí učitelé příslušných předmětů, třídní učitel, rodiče a vše 
koordinuje výchovný poradce. Dále tato specializovaná zařízení doporučují k některým 
integrovaným žákům pedagogické asistenty, určují jejich úvazek a určují speciální učební 
pomůcky.  Úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně 
pedagogickým centrem ve Strakonicích a Speciálně pedagogickým centrem Arpida 
v Českých Budějovicích umožňuje v jednotlivých ročnících aktualizovat nebo redukovat 
metody a obsah výuky v plánech.  Individuální integraci dále obohacujeme o tyto činnosti:  

 průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v této problematice  
 spolupráce s mateřskou školou – předškoláci 
 spolupráce s rodiči, snaha o osvětlení problematiky 
 snažíme se postiženým žákům vykompenzovat jejich nedostatky vstřícným a 

pozitivním prostředím 
 odborné semináře pro všechny pedagogické pracovníky v rámci projektu Šablony 

pro školy 
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V přímé pedagogické činnosti nabízíme:  
 uplatňování individuálního přístupu, používání odlišných metod výuky, respektování 

vhodné formy komunikace, individuální tempo, snaha žáky motivovat 
zdůrazňováním i malých dílčích úspěchů 

 nabízíme speciální didaktické pomůcky (diktafony, výukové programy, zpracované 
digitální učební materiály na interaktivní vyučování, práce s interaktivními tabulemi 
a ostatní IT technikou) 

Činnost výchovného poradce (VP) – je plánována a je v součinnosti s potřebami školy i 
žáků. VP na pravidelných schůzkách informuje děti i rodiče o závažných výchovných 
problémech vyskytujících se na škole, podává informace k volbě povolání, odpovídá za 
odevzdání a faktickou správnost přihlášek na SŠ řediteli školy, zajišťuje zpracování 
individuálních plánů integrovaných žáků a předává řediteli školy požadavky na pomůcky 
pro tyto žáky. Výchovnou poradkyní je Mgr. Marcela Wieserová, která je též metodikem 
pro zařazení otázek volby povolání do jednotlivých předmětů učebního plánu.  Do náplně 
práce VP spadá i vzájemná spolupráce a koordinace činností s drogovou preventistkou na 
škole, kterou je Mgr. Irena 
Zetková Jánská. Prostřednictvím výchovného poradce je zajišťován i kontakt mezi školou a 
Úřadem práce ve Strakonicích, popřípadě Hospodářskou komorou ve Strakonicích – oblast 
volby povolání. Celoroční práce je předem dána konkrétními úkoly v plánu celoroční 
činnosti a také vyhodnocována na pedagogických radách (viz zápisy). 
V oblasti volby povolání se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili těchto akcí: 
– listopad 2018 – návštěva Úřadu práce ve Strakonicích - 9. třída + paní učitelka Mgr. Olga 
Kopecká 
- listopad 2018 – 9. třída a paní učitelka Mgr. Olga Kopecká – návštěva burzy škol ve 
Strakonicích                                                    
- v průběhu 1. pololetí žáky 9. tříd pravidelně navštěvují zástupci střední škol a středních 
odborných učilišť a prezentují studium na svých školách 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 

Přehled akcí školy – jako doplněk vzdělávání: 
 
V průběhu roku žáci absolvovali celou řadu kulturních akcí, besed, přednášek a exkurzí  
a aktivit: 
 
 
Září 
3. 9.                   Přivítání žáků 1. třídy za přítomnosti představitelů zřizovatele Městysu   

Katovice 
 
Říjen:  
8.10.   Sběrový den ve škole – sběr kartonu a papíru 
8.10.   Účast v literárně výtvarné soutěži Čestický brambor – odevzdání prací 
9.10.   Exkurze do protidrogového vlaku ve Strakonicích „Revolution Train“ – 8. + 9.  
   třída 
10.10.   Filmové představení p. Justycha v KD v Katovicích „Něžná drsná Keňa“ –  
   všechny třídy 
19.10.          Florbalový turnaj ČEPS Cup ve Strakonicích – žáci 4. - 5. třídy 
20. 10.          Taneční vystoupení tanečního souboru Otavánek – v rámci oslav 100. výročí  
          vzniku ČSR 
26.10.          Shromáždění v ZŠ k oslavě 100. výročí vzniku ČSR – beseda s paní Milenou  
          Novotnou doplněná dobovými diapozitivy 
       
     
Listopad:  
2. 11.          „Podzimní povídání“ – beseda s paní Milenou Novotnou ve ŠD 
14.11.          Okresní kolo ve florbalu – kategorie III. hoši – 10. místo (ze 14 zúčastněných) 
15.11.           Okresní kolo ve florbalu – kat. III. dívky – 1. místo – postup do krajského kola 
22. 11.           Vyhodnocení literárně výtvarné soutěže Čestický brambor v KD v Česticích: 
                                výtvarná oblast : 2. místo – Miroslav Čapek – 6.A 
               literární oblast – poezie :  1. místo – Nikol Regalová -  6.A 
                                          3. místo – Tereza Matašovská – 6.A  

                                           - próza : 3. místo - Lukáš Hradecký – 7. třída 
21.11.          Školní kolo olympiády z Čj – 8. třída : 1. Vendula Zdráhalová, 2. Nela Vavří – 
          ková, 3. Jan Hričina 
          9. třída : 1. Adéla Pánková, 2. Lukáš Čapek, 3. Tomáš Čapek  
22.11.          Exkurze 9. třídy do SPŠ ve Strakonicích 
26.11.          Školní kolo olympiády z dějepisu – 9. třída : 1. Lukáš Čapek, 2. Tomáš Čapek,  
          3. – Alena Vlasáková 
27.11.          Účast 9. třídy v projektu SPŠ Volyně – návštěva SPŠ Volyně 
29.11.           Krajské kolo ve florbalu v Č. Budějovicích – dívky kat. III   
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Prosinec: 
4.12.           Exkurze do Prahy - Vyšehrad – 6.A, 6.B a 9. třída  
5. 12.            Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ – žáci 9. třídy 
6.12.           Exkurze 9. třídy do závodu ČZ Strakonice 
14.12.           Benefice pro Aničku Fiedlerovou – KD Katovice 
17.12.           Představení divadla Řimbaba z Plzně „Ledová královna“ – přízemí ZŠ 
18.12.           Vánoční besídka ve ŠD 
18. 12.           Exkurze do vánočního Regensburgu – zájemci z řad „němčinářů“  
14. - 20.12.        Besedy v knihovně na téma Tradice Vánoc 
14.12.           Prodejní výstava keramiky pana Viziny ve škole 
21.12.           Vánoční turnaj ve florbalu „ O putovní pohár ředitele školy“ - pořadí: 
           1. Petycrow 8., 2. Bombéři 9., 3. HFC nám se nechce, 4. Šesťáci 6., 5. Far – 
           míci 5. 
21. 12.           Zpívání koled u vánočního stromu před školou – všechny třídy 
 
Leden: 
13. 1. - 18. 1.    LVVZ  žáků 7. třídy na Lipně  
16.1.           Okresní kolo olympiády z dějepisu ve Strakonicích – 11. místo – Tomáš Ča – 
           pek – 9. tř., 25. místo – Lukáš Čapek 
28.1.           Okresní kolo olympiády z českého jazyka – úspěšní řešitelé - Lukáš Čapek a 
            Adéla Pánková – oba 9. tř. 
30.1.           Zahájení plaveckého výcviku – 3. a 4. třída – plavecký bazén ve Strakonicích 
 
Únor:  
12. 2.             Beseda o bajkách v Kolářově knihovně – 6.B – Robert Kostěnec 
14.2.            Konverzační soutěž z anglického jazyka – Veronika Bláhová (7. tř.) -  8. 
            místo, Eliška Lešková (9. tř.) – 8. místo a Nela Vavříková (8. tř.) –  
            zúčastnila se mimo soutěž 
15.2.            Přednáška k prevenci před návykovými látkami – paní Jaromíra Nováková z  
            Policie ČR – 9. třída 
18.2.            Návštěva divadla Luk v MŠ – 1. třída 
18.2.     Edubus ve škole – program „Roboti z autobusu“ – 8. a 4. třída 
22. 2.             Výstava výtvarných prací v KD v Katovicích k 100. výročí cestovatele Mi– 
            roslava Zikmunda 
23.2.            Účast na slavnostním koncertu k tomuto výročí v KD v Katovicích – Tango 
            Argentina 
25.2.            Návštěva filmových představení v Cinestar České Budějovice – všechny  
            třídy – za finanční prostředky získané sběrem druhotných surovin   
             
 
Březen: 
21.3.            Divadlo Víti Marčíka v KD v Katovicích – „Sněhurka a sedm trpaslíků“ – 1. a 
            2. třída + MŠ  
22.3.             Matematický klokan 
23.3.            Vystoupení souboru Otavánek v kulturním programu Vinohraní 
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Duben: 
3.4.     Divadlo Řimbaba ve ŠD – „Piráti“ 
9.4.            Sběrová akce ve škole – karton a papír 
9.4.  Okresní kolo matematické olympiády – Strakonice – Justýna Šilhanová – 
            8. tř. – 4. místo 
10.4.  Ukončení plaveckého výcviku – 3. + 4. třída 
11.4.  Okresní kolo ve vybíjené – Strakonice – 4. místo 
16.4.  Beseda v Kolářově knihovně na téma „Popletené pohádky“ – 1. třída 
16.4.  Okresní kolo odznaku všestrannosti OVOV – do krajského kola v Táboře 

postoupili – z 1. místa Anastázie Pešková (7. tř.), z 2. místa Pavel Hejtmánek 
(9. tř.) a z 3. místa Aleš Pivnička  

24.4.  Projektový den „Ukliďme Česko“ – úklid obce od odpadků – všechny třídy                                                
24.4.  Soutěž „Mladý záchranář – Dokaž, že umíš“ ve Střelských Hošticích –           

2 družstva - 2. a 5. místo – dívky z 8. a 9. třídy + p. uč. Jiřina Böhmová 
26.4.  Štafetový pohár – naše ZŠ 5. místo, v jednotlivcích : Matouš Petrášek (5.) – 

2. místo v hodu medicimbalem, Jan Tomšovic (5.) – 3. místo ve skoku z 
místa   

Květen:  
2.5.           Účast na setkání s „americkými veterány“ 
3. 5.            Okresní kolo fotbalového turnaje MC Donaldś Cup – kategorie 4. – 5. třída 
           - 2. místo 
3.5.           Vystoupení tanečního souboru Otavánek v Novosedlech – Den matek  
7. 5.           Okresní kolo fotbalového turnaje MC Donaldś Cup – kategorie 1. - 3. třída 
           - 8. místo 
11.5.           Běh mufloní stezkou 
14.5.           Exkurze do německého Mnichova – návštěva muzea BMW – žáci 2. stupně 
15.5.  Okresní soutěž Mladý záchranář – 2 družstva – 9. a 10. místo, soutěž Dokaž, 
           že umíš – 2 družstva 5. a 6. místo 
15.5.           Krajské kolo OVOV – Pavel Hejtmánek (9.) – 7. místo, Anastázie Pešková – 
           6. místo 
16.5.  Přednáška paní Kajanové – „Než užiješ alkohol“ – 7. + 8. třída 
17.5.  Fotbalové dopoledne na hřišti SK Otava Katovice – 1.+ 2. třída 
22.5.  Přednáška o první pomoci – 5. třída – členky zdravotnického kroužku 
23.5.  Soutěž Mladý záchranář – České Budějovice – dívky z 8. a 9. tř. – 4. místo 
28.5.  Výlet 1. a 2. třídy do ZOO v Plzni 
  
 
Červen:  
3. 6            Den dětí – jednotlivé třídy vlastní programy 
4. 6.           Výlet 3. a 4. třídy do Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou 
6.6.           Pasování na čtenáře – 1. třída – Kolářova Knihovna 
8.6.           Pohádková cesta v MŠ – 8. tř. a p. uč. Ivana Roubová 
10.6.           Výlet 8. třídy na raftech (Otava) a na kolech (Horažďovice) 
12.6.           Výlet 7. třídy do Písku 
14. 6.           Velký florbalový turnaj ve Strakonicích – 3 kategorie – 1. – 7. třída 
17.6.           „Hasiči ve škole“ – soutěžní dopoledne na školním hřišti za přítomnosti HZS 
           ze Strakonic a Katovic – dovednostní a znalostní soutěž – 5 členných hlídek,  
           nejúspěšnější hlídky : 1. stupeň – hlídka 5. třídy : Petrášek Matouš, Mašík  
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           Matěj, Buchta Otakar, Kůrka Tomáš, Kabele Matěj, 2. stupeň : Franc Lukáš, 
           Šilhanová Justýna, Vachtová Andrea, Himmerová Magdaléna, Rejšková Te – 
           reza 
18.6.           Výlet 9. třídy do Českých Budějovic 
19.6.           Výlet 5. třídy do Prahy – ZOO, plavba po Vltavě 
20.6.           Filmová představení v kině Oko – všechny třídy – odměna za sběr papíru 
25.6.           Poslední zvonění 9. třídy 
26.6.           Vyhlášení literárně výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ – HZS      

Strakonice – Nikol Regalová (7.) – 2. místo, Denisa Buchtová (7.) – 3. místo 
v okrese, Denisa Buchtová – 2. místo v kraji 

27.6.           Výlet 6.A a 6.B na hrad Rabí 
28.6.           Slavnostní závěr školního roku 2018/2019 
 
 
Zajištění plaveckého a lyžařského výcviku – plaveckého výcviku se účastnily děti 3. a 4. 
třídy (10 dvojlekcí) v termínu leden - duben. LVVZ zajišťujeme pro žáky 7. ročníku. Škola má 
k dispozici instruktory lyžování z řad učitelů tělesné výchovy. Z rodičovských příspěvků byla 
účastníkům zájezdu částečně hrazena doprava. V tomto roce se uskutečnil lyžařský zájezd 
žáků naší školy v  termínu od 13. 1. do 18. 1. 2019 na Lipně a zúčastnilo se ho celkem 23 
žáků ze 7. třídy.    
 
Protidrogová prevence – pověřenou osobou na škole je Mgr. Irena Zetková Jánská, která 
sleduje situaci a navrhuje řediteli školy případná řešení, či koordinuje spolupráci s jinými 
složkami (Policií, obecními úřady, různými školskými zařízeními i výchovnými poradci. Ve 
školním roce jsou děti informovány o negativních jevech ve společnosti, pořádají se různé 
besedy s  hrami zaměřenými na téma sociální klima ve škole a ve třídě a na problematiku 
užívání návykových látek, především drog. Velký důraz je kladen na zdravý životní styl. 
Garantem dopravní výchovy pro žáky 1. stupně je Mgr. Milena Kabelová, na 2. stupni 
zajišťuje tento úkol Mgr. Marcela Wieserová. Obě učitelky zabezpečují přípravu žáků na 
školní a okresní kola dopravní soutěže. 
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Mimoškolní aktivity: 

    
a) pro děti: 

- pravidelné kroužky: zdravotnický - Mgr. Jiřina Böhmová, atletický kroužek paní 
Karolíny Kůtové, taneční kroužek Otavánek, atletická školka paní Lenky Zamrzlové,  
florbalový kroužek – p. Michal Novotný (BEZ), p. Hričina, kroužek juda – p. F. Čapek, 
Tvořivá dílna – Eliška Klasová, kroužek Šikulandy – I. Ježková, kroužek sportovních 
her – Pavel Kamaryt 
- pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti – nezisková organizace BEZ 
- členství žáků ve fotbalových oddílech mládeže SK Otava Katovice 
- vystoupení dětí ze ZŠ u příležitosti vzpomínkové akce na pátera Josefa Jílka pod 
vedením Ireny Štěrbové 
- vystoupení žáků 1. stupně na akci Městyse Katovice Vítání občánků  
 - účast žáků na soutěžích pořádaných složkami v obci Katovice a ostatních 
spádových obcích (hasiči, Automotoklub Katovice, Městys Katovice apod.). Byl 
uspořádán turnaj ve florbalu, stolním tenisu. 
- spoluúčast na akcích pořádaných neziskovou organizací BEZ 
Ve spolupráci s  Městysem Katovice a atletickým oddílem pořádala základní škola ve 
sportovním areálu Podskalí tradiční atletický závod pro běžce všech kategorií „Běh 
mufloní stezkou“. 
 

b) pro učitele: 
Kontakty s jinými školami – sjednocený postup na I. stupni v oblasti výchovně-
vzdělávací, sjednocení používaných učebních pomůcek a učebnic  -  ZŠ Střelské Hoštice 
(příchod žáků z této školy na druhý stupeň do Katovic) – vzájemné návštěvy žáků. 
MŠ Katovice – spolupráce v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní. 
 

c) pro veřejnost – neformální vzdělávání v prostorách školy ve spolupráci s BEZem – 
naučné a vzdělávací přednášky, dále například tzv. dílny – výroba předmětů např. 
k Vánocům a Velikonocům 
 

d) Vedení a učitelé školy průběžně informují veřejnost prostřednictvím publikování do 
Katovického zpravodaje, regionálního tisku, obecní vývěsky, webových stránek – nový 
blog „My se máme“ a internetová verze časopisu Omega. 

 

e) Úspěchy a ocenění v mimoškolních aktivitách: 
Žáci - viz ocenění žáků školy v kapitole Přehled akcí školy – doplněk vzdělávání. 
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8.   Údaje o činnosti školské rady 
 
 

 Dne 13. 12. 2017 proběhla ustavující schůze nové školské rady. Byl schválen nový jednací 
řád, proběhla volba předsedy a místopředsedy nové školské rady.  
 

Zástupci z řad zákonných zástupců žáků: 
 

Zamrzlová Lenka, Mgr.                  Husovo náměstí 51, Katovice 
  Kadečková Lenka                               Kraselov 21 
       Buchtová Lucie       Krátká 401, Katovice 
      
      Zástupci pedagogických pracovníků školy: 
 
      Kadulová Ivana Mgr.   Nádražní 28, Katovice   
      Wieserová Marcela, Mgr.  Na Stráži 222, Strakonice    
     Čapková Hana, Mgr.   Liboč 371, Katovice 
 
      Zástupci zřizovatele: 
 

Veselka Michal, Ing.   Nádražní 174, Katovice 
Kadlec Alois Ing.   Na Břehu 438, Katovice 
Zdráhalová Anna, PharmDr.  Na Barevně 372, Katovice 

      
Předsedou školské rady je pan Ing. Michal Veselka, místopředsedou pan Ing. Alois Kadlec. 
Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnilo v říjnu jedno jednání školské rady. Tříleté 
funkční období trvá do prosince 2020.         
 
 
9.   Kontroly a jejich výsledek  
 
 
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice, pracoviště Strakonice 
Termín kontroly: 29. 5. 2019 
Předmět kontroly: Dodržování hygienických předpisů v ZŠ, MŠ a ve stravovacím zařízení 
Výsledek kontroly : zjištěné drobné nedostatky odstraněny, jinak bez závad 
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10.   Stížnosti – počet a výsledek řešení – tab. 6 + komentář 
 

 
 

 

Tabulka č. 6 
Údaje o počtu stížností 

 

Počet stížností ředitelem školy 0 

řešených: zřizovatelem 0 

 ČŠI 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Vzdělávání pedagogů 
 
 

Jméno, příjmení Měsíc Vzdělávání 
              Mgr. Ivana Roubová 

 
září 2018 GDPR srozumitelně a prakticky – Č. Budějovice 

              Mgr. Jiřina Böhmová říjen 2018 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ – IV. – Č. Budějovice 

              všichni ped. pracovníci 
 

říjen 2018 seminář Jak efektivně sestavit individuálně vzdělávací 
plán – lektor v ZŠ 

              všichni ped. pracovníci 
 

listopad 2018 Školení k problematice GDPR – lektor v ZŠ 

              Mgr. Marcela Wieserová listopad 2018 Seminář – Prezentace středních škol Jihočeského kraje – 
Hluboká nad Vltavou 

              Mgr. Richard Petrásek prosinec 2018 seminář Rozvoj logiky a matematické gramotnosti - Praha 

               Mgr. Miroslav Čapek prosinec 2018 seminář Rozvoj logiky a matematické gramotnosti - Praha 

               Mgr. Miroslav Čapek březen 2019 Fyzikální seminář – Č. Budějovice 

               Mgr. Jiřina Böhmová  březen 2019 Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení k podpoře 
čtenářské gramotnosti – Č. Budějovice 

               Mgr. Miroslav Čapek duben2019 Fyzikální seminář – Č. Budějovice 

               Mgr. Irena Zetková Jánská duben 2019 seminář Čtenářská a informační gramotnost - Strakonice 

               Mgr. Robert Kostěnec duben 2019 seminář Čtenářská a informační gramotnost - Strakonice 

               Mgr. Pavel Kohout duben 2019  Reforma financování regionálního školství – Č. 
Budějovice 

               Irena Štěrbová  duben 2019 seminář k problematice logopedie - Strakonice 

               Mgr. Irena Zetková Jánská květen 2019 seminář k problematice prevence - Strakonice 

               Mgr. Miroslav Čapek květen 2019 Fyzikální seminář – Č. Budějovice 
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                Mgr. Jiřina Böhmová květen 2019 Give Me Five : 5 steps to fluent speaking - Praha 

 
Mimoškolní aktivity učitelů v rámci okresu  - soutěže: 
 
Mgr. Jiřina Böhmová byla členkou okresní komise Konverzační soutěže v anglickém jazyce 
Mgr. Irena Zetková Jánská – členka poroty při okresních dějepisných olympiádách  
Mgr. Pavel Kohout – předseda Okresního organizačního štábu celorepublikového 
fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup  
 
 
 
 

12.   Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů                                                                                        
 
Projekt OPVV – Výzva č. 22 – Podpora formou šablon zjednodušeného vykazování pro MŠ 
a ZŠ 
Projekt byl realizován v ZŠ i MŠ v období od 1.9.2017 do 30.8.2019. V rámci tohoto projektu 
naplňovala MŠ celkem 17 šablon v celkové výši 245 096,- Kč a ZŠ 66 šablon ve výši       
210 428,- Kč. Šablony jsou zaměřeny především na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti profesní a v oblasti inkluzivního vzdělávání. 
Celková výše přiznané dotace na tento projekt činí 455 524,- Kč. 
 
 
Projekt Jihočeská kuchtička – školní jídelna obsadila 3. místo  z 23 jídelen obcí do 2000 
obyvatel v  kraji. Hlavním kritériem bylo využívání potravin při přípravě jídel z místních 
regionálních zdrojů.  Cenu za 3. místo a odměnu 40 000,- Kč předávala na krajském úřadě 
zástupcům školy vedoucí ŠJ paní Pavle Tafatové a zástupkyni ředitele paní Mgr. Ivaně 
Roubové hejtmanka Jihočeského kraje paní Ivana Stráská. 
 
 
Škola je zapojena do projektu „1 hodina tělesné výchovy navíc“. 
 
 
 
 

13.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
 

V tomto školním roce se naše základní škola do žádného z mezinárodních projektů 
nezapojila. 
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14.   Plán, výhled, cíle 
 
 

Plány a vize školy: 
 
- personální zajištění výuky – snaha o dosažení co nejvyšší aprobovanosti a odbornosti 
učitelů na zdejší škole, 
- snaha zajistit co nejvyšší procento tzv. „kvalifikovaných pedagogických pracovníků“ 
- novelizace školního vzdělávacího programu „Dobrý start“ ve všech třídách a jeho příloh 
v souvislosti se zavedením tzv. inkluze do škol. 
Chceme co nejefektivněji naplňovat doporučení specializovaných zařízení pro žáky se 
speciálně vzdělávacími potřebami. 
Zajištění dalšího vzdělávání v průběhu budoucího školního roku pro pedagogické 
pracovníky dle vlastních možností. 
Zkvalitňovat výuku cizích jazyků na 1. i 2. stupni, zaměřit se na kvalitu vzdělání 
v předmětech s výstupním hodnocení v 5. a 9. třídě. Poskytnout dětem i nabídku 
volnočasových aktivit v podobě zájmových kroužků na škole. 
V rámci výše uvedeného projektu chceme u některých vybraných žáků 1. stupně 
pokračovat v doučování z českého jazyka. 
 

 
Plány a vize školy v oblasti materiálně-technického zabezpečení 
- celková rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny – nové šatny, umývárny a WC pro 
chlapce a dívky, rozšíření současné nářaďovny tělocvičny do atria, vytvoření nového 
kabinetu TV  
- celková rekonstrukce osvětlení a palubovky tělocvičny 
Obě tyto akce jsou zahrnuty v aktualizovaném plánu MAP - ORP  Strakonice. 
 
Problém:  
- volný přístup veřejnosti do bezprostřední blízkosti školy a z toho plynoucí nepořádek 
v jejím okolí, především na školním hřišti a pozemku, ničení majetku základní školy 
 
 
 
Hodnocení a kontrola: kontrolní systém na škole je samostatně zpracován 
 

- každoročně vyhodnocování práce školy – pedagogické rady 
- každoročně tvorba rozpočtů – Městys Katovice, Krajský úřad Jihočeského kraje, 

oddělení školství 
- kontrolní činnost ředitele, jeho zástupkyně a výchovné poradkyně – průběžně 
- kontrola činnosti vedoucích pracovníků v jednotlivých součástech ZŠ 
- hodnocení práce školy v rámci kompetence školské rady 
- kontrolní činnost ČŠI, Krajské hygienické stanice 
- kontrolní činnost zřizovatele – hospodaření se svěřenými finančními prostředky a 

majetkem 
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Hlavní snahou vedení školy je zajistit co nejlepší vzdělávací proces pro všechny žáky školy a 
společně se všemi zaměstnanci vytvořit co nejlepší sociální klima. Školu průběžně 
dovybavovat novými učebními pomůckami a novými učebnicemi. Snahou je také zlepšení 
provozu žákovské knihovny.  
Chceme úzce spolupracovat s  rodičovskou veřejností a obecními úřady ze spádových obcí. 
Budeme veřejnost pravidelně informovat o dění ve škole. Činnost školy by měla být úzce 
propojena se společenským děním v obci. 
 
Snažíme se o navázání spolupráce s místními firmami v oblasti sponzorství. 
 
O dění ve škole budeme pravidelně informovat rodiče a veřejnost prostřednictvím 
internetových stránek školy a publikacemi v místním a regionálním tisku. 
 
Plán řízení 
 
Škola je řízena celoročním plánem práce, který vychází z náplně práce jednotlivých 
pracovníků, tematických plánů, rozvrhu hodin, povinných výstupů ŠVP a zákoníku práce. 
Hodnocení pracovníků probíhá průběžně po dobu školního roku formou hospitací, 
kontrolního pozorování, sledováním úrovně vzdělání pomocí srovnávacích prověrek (dle 
potřeby), zapojením žáků do výstupních testů ČŠI a sledováním plnění kritérií pro vyplácení 
osobního ohodnocení. 
 
Předpokládané zdroje financování školy: 
 

- rozpočet Krajského úřadu Jihočeského kraje – mzdy učitelů, učebnice a pomůcky, 
vzdělávání, stravování a cestovné učitelů, osobní ochranné pomůcky, odvody,  FKSP 

- rozpočet Městyse – provoz školy, údržba, energie, vybavení školy 

- dary, sponzorování - zajištění nadstandartních potřeb pro výuku či mimoškolní 
aktivity dětí a akce uspořádané k významným výročím školy 

- doplňková činnost – stravování cizích strávníků ve školní jídelně 

- projekt OP VVV 

- projekt nadace ČEZ 
 

Udržovat a budovat školní prostředí: 

- vést žáky k vytváření pozitivního vztahu ke školnímu prostředí a majetku 

- udržovat estetickou úroveň prostředí v prostorách a okolí školy 

- vytvářet a rozvíjet u dětí základní hygienické návyky 

- vést žáky k pozitivnímu vztahu k fyzické práci a vážit si práce ostatních  

- vést žáky k vytváření dobrých vzájemných vztahů 

- zamezit pronikání negativních vlivů a postojů  
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Doplněk výroční zprávy  
 

- Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2018/2019                                

- Výsledné protokoly o provedených kontrolách 
 
 
 
 

15.   Záznam o schválení výroční zprávy školskou radou 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019byla projednána na pracovní 
poradě s pracovníky školy dne 18.9.2019. 
 
 
 
         ………………………………………………………… 
 
          Mgr. Pavel Kohout 
 
                 ředitel školy 
 
 
 
 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 byla schválena školskou radou  
 
dne:  ………..    
 
 
         ………………………………………………………..  
 
                   Ing. Michal Veselka  
 
                          předseda školské rady 
 
 
 
 

Po schválení školskou radou bude výroční zpráva o činnosti školy zaslána zřizovateli ZŠ a MŠ 
Katovice Městysu Katovice.  
 


