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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  
ID datové schránky : btvmebp  
 
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 30. 6. 2022 docházelo do základní školy 237 žáků, z toho 123 žáků na první stupeň. 
V průběhu 2. pololetí nastoupilo do ZŠ 5 žáků ukrajinské národnosti. Celkem je ve škole 12 
tříd – v ZŠ jsou paralelní třídy 1.A a 1.B, 8.A a 8.B a 9.A a 9.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 14 okolních obcí.  Počet dětí 
v průběhu školního roku může kolísat – dle matriky k 30. 9. 2021 byl celkový počet žáků 
231, dle matriky k 30. 3. 2022 byl počet 237 žáků.  
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Tabulka č. 1   

Charakteristika školy 
 
 

Výkonové ukazatele    

  stav  výkazu            
k 30. 9. 2021 

skutečnost 
 k 30. 6. 2022 

Počet žáků školy celkem  231 237 
v tom: 1. stupeň 122 123 

 2. stupeň 109 114 
Počet tříd celkem  12  
v tom: 1. stupeň 6  

 2. stupeň 6  
Průměrný počet žáků ve třídě 19,2 19,7 

 na 1 pedagoga 13,58 13,94 
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) 13 13 
v tom: mentálně postižení 0 0 

 sluchově postižení 0 0 
 zrakově postižení 0 0 
 tělesně postižení 1 1 
 s kombinací postižení 1 1 
 s vývojovými poruchami 
učení a chování 

11 11 

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 11  
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. Ve školním roce 
2021/2022 ji navštěvovalo 60 dětí. Od začátku školního roku 2018/2019 je vybírán od 
rodičů poplatek – měsíčně 100,- Kč na žáka – je placen pololetně. 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 atletické sektory – 
doskočiště pro dálku a běžecká dráha, dále pak dětský koutek a víceúčelové sportovní 
hřiště s pískovým povrchem. Travnatá část hřiště byla využita pro výstavbu nové mateřské 
školy. Po ukončení této stavby v říjnu 2022 bude postupně budováno zcela nové školní 
hřiště. Na místě současné mateřské školy bude vytvořena  zahrada pro novou mateřskou 
školu. Na obě tyto lokality je již zpracován projekt. Ve školním roce 2022/2023 tak budou 
moci žáci základní školy, stejně jako v tomto školním roce 2021/2022 využívat k hodinám 
tělesné výchovy a volnočasovým aktivitám prostory školní zahrady, školní tělocvičnu a 
víceúčelové tartanové hřiště v areálu tzv. kluziště.  
 
Rekonstrukce interiéru školy  
Během hlavních prázdnin byla zhotovena nová zámková podlaha v pergole na školní 
zahradě. V tělocvičně a přilehlých chodbách byly instalovány na topná tělesa nové regulační 
hlavice, částečně byly v areálu hlavní budovy opraveny žaluzie. Nově byla vymalována 
školní jídelna a prostory v jejím okolí. V srpnu byla zahájena též celková rekonstrukce 
plynové kotelny. Po silné červnové bouři, která zcela zatopila do výšky více jak jednoho 
metru celou kotelnu, musely být pořízeny nové dlaždicové obklady stěn a instalovány nové 
plynové kotle s veškerým příslušenstvím.  
 
Vybavenost školy 
Ve školním roce 2021/2022 byly doplňovány průběžně jednotlivé kabinety novými 
učebními pomůckami a především učebnicemi pro žáky. Do 4. a 5. třídy byly pořízeny další 
dvě interaktivní tabule s projektory a ve třech třídách instalovány venkovní elektricky 
ovládatelné žaluzie.  
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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. Ten byl naposledy aktualizován k 30. 8. 2021 a nese celý 
název RVP ZV 21 – Dobrý start 2021. 
 
 
Nepovinné předměty vyučované na škole: 
Ve školním roce 2021/2022 byl v naší ZŠ pouze jeden nepovinný předmět náboženství.  
 
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 2021/2022 
vykonávali pedagogickou praxi v naší škole tito studenti : Filip Zdráhal (PF České 
Budějovice), Marie Vlasáková (PF České Budějovice) a Pavel Matašovský  (SSŠ Obrataň).  
Škola je od roku 2 000 členem Asociace školních sportovních klubů.  
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3.  Údaje o pracovnících školy – personální zabezpečení školy – tab. 2a a tab. 2b 
 
2a. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022: 

 
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. Pavla Pojarová, učitelka 1 VŠ 1. stupeň 
9. Mgr. Robert Kostěnec, učitel 1 VŠ Čj/Vv 

10. Mgr. Irena Zetková Jánská, učitelka 1 VŠ ČJ/D 
11. Mgr. Marcela Wieserová, učitelka  1 VŠ TV/ON 
12. Mgr. Miroslav Čapek, učitel  1 VŠ F/M 
13. Mgr. Eliška Klasová – učitelka 1 VŠ AJ/NJ 
14. Mgr. Jiřina Böhmová, učitelka 1 VŠ AJ/1. stupeň 
15. Mgr. Richard Petrásek, učitel 1 VŠ ICT/M 
16. Mgr. Olga Kopecká, učitelka 1 VŠ PŘ/CH 
17. Mgr. Jitka Tomšovicová 1 VŠ FTVS – učitelství, 

trenérství 
18. Irena Štěrbová, vychovatelka 1 SŠ SPgŠ 
19. Alena Pešková           1 SŠ              ÚSO 
20. Irena Zachová           0,88 ÚSO pedagogický 

asistent 
21. Michaela Lukášová          0,75   ÚSO pedagogický 

asistent 
22. Jitka Zobalová            1 ÚSO pedagogický 

asistent 
23. Lenka Lojíková           0,88 ÚSO pedagogický 

asistent 
24. Jana Šefčíková             1  ÚSO pedagogický 

asistent 
25. Marie Přikrylová             1 ÚSO pedagogický 

asistent 
 

 
Údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 
 
Pořadové 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, 

obor 
1.  Lucie Knoflíčková 0,75 

 
ÚSO 

 
2. Němejcová Marie, uklízečka 

 
      1 SO 

3. Marková Marta, uklízečka 
 

      1 SO 

4. Kuneš Václav, školník 1 SO 
5. Mrázová Šárka, uklízečka 0,5 ÚSO 
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Údaje o pracovnících školní jídelny ve školním roce 2021/2022: 
 

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, 
obor 

1. Jitka Pavlovičová – vedoucí ŠJ 1 ÚSO 
2. Petra Kúrková 1 SO 
3. Gazdíková Ivana 1 SO 
4. Zajícová Petra 0,87 SO 
5. Mrázová Adéla – vedoucí kuchařka 1 SO 

 
Údaje o zaměstnancích mateřské školy ve školním roce 2021/2022: 

 
Pořadové 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, 

obor 
1. Himmerová Olga, vedoucí učitelka 1 ÚSO 
2. Mgr.Čapková Hana, učitelka  1 VŠ 
3. Lenemajerová Pavlína, učitelka 1 VŠ 
4. Potužníková Jaroslava, učitelka 1 ÚSO 
5. Marková Aneta, učitelka 1 ÚSO 
6. Polanková Veronika, učitelka 0,90 ÚSO 
7.  Gebelová Věra, pedagogický asistent 0,63 ÚSO 

8. Sichyngrová Jana, pedagogický asistent 0,5 ÚSO 

8. Markytánová Jana, školnice 1 ÚSO 
9. Macháčková Andrea, uklízečka 0,87 SO 

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 2b 
Údaje o pracovnících školy 

 

 Součást: Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna 

Přepočtený počet pracovníků celkem 25,76 2,0 8,90 4,87 

v tom: učitelé 17,00 0,0 5,90  0,0 

 vychovatelé PA  4,51 2,0     PA   1,13 0,0 

 ostatní 4,25 0,0 1,87 4,87 

% aprobovaně odučených hodin týdně z 
celkového počtu odučených hodin 

95,0 100,0 100,00  

 
Poznámka: PA – pedagogický asistent 
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4.  Údaje o žácích zapsaných do 1. ročníku ZŠ a údaje o zařazení žáků po přijímacím řízení 
na SŠ a SOU – tab. č. 3 a tab. č. 4 
 
 
 
Tabulka č. 3  

Údaje o žácích zapsaných do 1. ročníku ZŠ 
 

  Školní rok 
2021/2022 

Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené školní docházky) 24 

Děti s odloženou školní docházkou  

Rozhodnutí, důvod   

školní nezralost  2 

   

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

Rozhodnutí, důvod   

  0 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Počet vycházejících žáků ve školním roce 2021/2022   
    

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 3 0 0 3 2 
SOŠ 14 9 0 0 0 0 
SOU 11 1 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 29 13 0 0 3 2 
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5.   Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání  
 
 
 

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. A 17 8 1 16 0 0 0 
1. B 16 7 2 14 0 0 0 
2. 23 13 1 22 0 0 0 
3. 25 15 2 23 0 0 0 
4. 19 7 1 18 0 0 0 
5. 24 11 7 17 0 0 0 
6. 26 14 11 15 0 0 0 
7. 24 9 15 9 0 1 0 

8. A 16 8 6 10 0 0 0 
8. B 17 8 8 9 0 0 0 
9. A 15 7 12 3 0 1 0 
9. B 15 7 10 5 0 0 0 

Celkem 237 114 76 161 0 2 0 
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13 
 

 
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. Jitka Tomšovicová. 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 
 pedagogická intervence mimo vyučování 
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 12 žáků a 3 
žáci ve speciálně pedagogickém centru. Za účelem odkladu povinné školní docházky byly 
v PPP vyšetřeny 2 děti. 
 
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. Jitka Tomšovicová, 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. Žáci devátých tříd se zúčastnili v říjnu Burzy škol ve 
Strakonicích, v měsíci listopadu pak návštěvy SPŠ Strakonice a průmyslového závodu Asten 
Johnson ve Strakonicích. Celoroční práce je předem dána konkrétními úkoly v plánu 
celoroční činnosti a také vyhodnocována na pedagogických radách (viz zápisy). 
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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, exkurzí  
a jiných aktivit: 
 
 
Září 
1. 9.                   Přivítání žáků 1. třídy za přítomnosti  představitelů  zřizovatele  Městysu   

Katovice 
21. 9.  Exkurze 5. třídy s paní učitelkou Pavlou Pojarovou do Strakonického hradu – 
  „Putování hradní minulostí“ – návštěva muzea a Šmidingerovy knihovny 
 
Říjen:  
7. 10.  Divadlo Řimbaba z Plzně ve školní družině – představení „O paní nudě“ 
8. 10.  Shromáždění a odeslání prací na literárně výtvarnou soutěž Čestický bram – 
  bor 
11. 10.  „Putování hradní minulostí“ – exkurze 6. třídy s paní učitelkou Marcelou  
  Wieserovou  do Strakonického hradu 
13. 10.  „Putování hradní minulostí“ – exkurze 7. třídy s panem učitelem Richardem 
  Petráskem  do Strakonického hradu 
18. 10.  „Burza škol“ – Kulturní dům ve Strakonicích – 9.A a 9.B – Miroslav Čapek a  
  Jitka Zobalová 
19. 10.  „Nonsens poezie“ – literární dílna paní Petry Kadlecové – třída 9.B 
21. 10.  Literární dílna paní Petry Kadlecové v 7. třídě 
 
Listopad:  
1. 11.          „Halloween ve škole“ – oslava tohoto svátku v 3., 4. a 5. třídě – výzdobu a  
          program připravily učitelky Aj I. Roubová, J. Böhmová a P. Pojarová 
4. 11.          Exkurze 9.B do SPŠ Strakonice a průmyslového závodu Asten Johnson 
8. 11.          Vyhlášení výsledků literárně výtvarné soutěže Čestický brambor: próza IV. 

kategorie – 2. místo – Johana Kutičková z 9.B, výtvarná část IV. kategorie – 
1.místo – Miroslav Čapek z 9.B 

8. 11.          Sběrový den ve škole -  sběr papíru a kartonu – paní učitelka J. Böhmová a  
          žáci 9. třídy 
9. 11.          Odvoz sběru do Jihoseparu ve Vimperku 
11. 11.          Exkurze 9.A do SPŠ Strakonice a podniku Asten Johnson 
11. 11.          Florbalový turnaj Čeps Cup ve Strakonicích – okresní kolo – 1. stupeň – dívky  
          Katovice Girls – 1. místo a postup do krajského kola, hoši Katovice Boys –      
         2. místo 
15. 11.          Exkurze 6. a 7. třídy do Planetária v Českých Budějovicích 
 
Prosinec: 
1. 12.           Exkurze prvních tříd do Sladovny v Písku – návštěva „Mraveniště“ 
1. 12.           Sbírka „Život dětem“ – ukončena – žáky a učiteli vybráno 5215,- Kč 
3. 12.           Mikulášská nadílka ve škole – žáci 9.A 9.B 
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7. 12.         Projektový den 2. a 3. třídy v rámci projektu Šablony II – návštěva Sladovny 
         v Písku 
10. 12. – 15. 12. Besedy jednotlivých tříd v Kolářově knihovně na téma „Vánoce 
   a lidové zvyky“ 
15. 12.         Vánoční besídka školní družiny u vánočního stromku 
21. 12.         Vánoční turnaj ve stolním tenisu – vítězové : 1. stupeň – Jan Petrásek (5. tř.), 
         2. stupeň dívky – Pavlína Vránová (9.B), kategorie 6.-7. třída chlapci – Jan  
         Novotný, kategorie  8.-9. třída chlapci – Patrik Krejčí (9.B)  
 
Leden: 
10. 1.           Školní kolo dějepisné olympiády v osmých třídách – nejlepší výsledky – v 8.A 
          Jakub Louženský, v 8.B – Marek Šmejkal 
11. 1.          Školní kolo olympiády z českého jazyka v devátých třídách – nejvyšší počet  
          bodů – Johana Kutičková 
12. 1.           Představení divadla Řimbaba z Plzně pro školní družinu – pohádka O dva – 
          nácti měsíčkách 
25. 1.          Projektový den 8.A a 8.B na SPŠ ve Volyni 
 
Únor:  
10. 2.            Beseda ve školní družině na téma „Olympijské hry“ 
15. 2.  Školní kolo olympiády z anglického jazyka – nejlepší výsledek – Johana Ku – 
  tičková (9.B) 
 
Březen: 
2. 3.            Zahájení plaveckého výcviku pro 3. a 4. třídu – Plavecký bazén Strakonice – 
            20 lekcí 
3. 3.            Maškarní karneval ve školní družině 
4. 3.            Divadelní představení loutkového divadla pana Záleského – pohádka  
            Perníková chaloupka – 1.A, 1.B a 2. třída 
16. 3.            Projekt „Experiment, aneb plnou parou vpřed“- přednáška pana Mgr. Mi – 
            loslava Vaváčka – žáci celého 2. stupně 
16. 3.           Okresní kolo olympiády z anglického jazyka – mladší kategorie – Vítek Hri – 
            čina (7. tř.) – 5.-6. místo, starší kategorie – Johana Kutičková (9.B) –  
            3. místo 
20. 3. – 25. 3.     Lyžařský zájezd 8.A a 8.B  - Lipno nad Vltavou – 23 žáků – Pavel Kohout a  
            Jitka Tomšovicová 
29. 3.            Projektový den „Ukliďme Česko“ – všechny třídy ZŠ – úklid jednotlivých  
            částí Katovic od odpadků a nepořádku 
31. 3.            Okresní kolo olympiády z českého jazyka – Johana Kutičková (9.B) – 5.-6. 
            místo, Pavlína Vránová (9.B) – 9.-11. místo 
 
Duben: 
5. 4.            Okresní kolo ve florbalu 4. a 5. tříd – Strakonice – 8. místo 
20. 4.  Okresní kolo v malé kopané pro hochy z 8. a 9. tříd – Strakonice – 4. místo 
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Květen:  
3. 5.          Okresní kolo fotbalového turnaje Mc Donaldś Cup ve Strakonicích – 4. a 5.  
          třídy – 12. místo 
 
 
5. 5.          Okresní kolo fotbalového turnaje Mc Donaldś Cup ve Strakonicích – 1. až 3.  
          třídy – 2. místo 
 
11. 5.          Exkurze 7. třídy do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích 
11. 5.          Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd – ZŠ Povážská Strakonice – 7. místo 
13. 5.          Vystoupení tanečního kroužku Otavánek ke Dni matek v Novosedlech 
13. 5.          Okresní kolo zdravotnické soutěže – Strakonice – žákyně 3. třídy s paní uči – 
          telkou Jiřinou Böhmovou – v soutěži „Hlídky mladých zdravotníků“ –  
          místo, v soutěži „Dokaž, že umíš“- 6. místo 
14. 5.          Přespolní běžecký závod Běh mufloní stezkou – spoluúčast při uspořádání 
          tohoto závodu 
17. 5.          Výlet 2. a 3. třídy do ZOO v Plzni, výlet 4. a 5. třídy do Českých Budějovic –  
          návštěva skákacího centra Jump Family 
17. 5.          Exkurze osmých a devátých tříd do Národního muzea v Praze 
18. 5.          Exkurze 6. třídy do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích 
23. 5.          „Hasiči ve škole“ – dovednostní soutěž hlídek z 2. až 8. třídy na školní za – 
          hradě za přítomnosti zástupců HZS ze Strakonic a Katovic; z 1. stupně byla 
          nejúspěšnější hlídka z 5. třídy – Šimon Klečka, Jan Petrásek, Samuel Klečka,  
          Jakub Zídek a Eliška Novotná, z 2. stupně obsadila 1. místo hlídka ze 7. třídy  
          - Tereza Křivancová, Kristýna Švihovcová, Iveta Švelchová, Barbora Kraupa – 
          cová a Kateřina Lišková 
25. 5.          „Hledání pokladu“ – vědomostní soutěž pořádaná školní družinou s plněním  
           úkolů v okolí Katovic 
30. 5.           Výlet prvních tříd do ZOO Plzeň 
 
Červen:           
1. 6.            Den dětí – školní zahrada a areál místní fary 
1. 6.           Divadlo Řimbaba z Plzně ve školní družině – představení Piráti 
6. 6.           Výlet 6. třídy do Laser Arény v Písku 
7. 6.           Projektový den „Den s lesy“ – 2. a 3. třída + 6 zaměstnanců Lesů ČR  
10. 6.                   Exkurze 5. třídy do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích 
14. 6.           Fotografování tříd  
15. 6.           Exkurze osmých a devátých tříd do Jaderné elektrárny Temelín a do Střední 
           rybářské školy ve Vodňanech 
15. 6.           Krajské kolo soutěže „Dokaž, že umíš“ v Českých Budějovicích – dívky z 2. a  
           3. třídy + paní učitelka Jiřina Böhmová – 2. místo 
15. 6.           Kouzelník ve školní družině – představení Michala Kohouta 
20. 6. – 21. 6.    Výlet 7. třídy na raftech po Otavě a na kolech do Sudoměře  
22. 6.           Poslední zvonění v devátých třídách – rozloučení se školou          
23. 6.           Noc ve škole – žáci 5. třídy absolvovali přespání ve své třídě 
23. 6.            Pasování na čtenáře v Kolářově knihovně – třída 1.B 
24. 6.            Pasování na čtenáře v Kolářově knihovně – třída 1.A 
23. 6. – 24. 6.     Výlet 8.A a 8.B do Laser Arény v Písku 
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27. 6.            Výlet 9.A a 9.B na raftech po Otavě – z Horažďovic do Katovic 
30. 6.            Slavnostní zakončení školního roku 2021/2022 
 
        
 
Zajištění plaveckého a lyžařského výcviku: plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu se uskutečnil na 
plaveckém bazénu ve Strakonicích v termínu 2. 3. – 4. 5. 2022 – celkem 20 lekcí. 
Lyžařský zájezd se uskutečnil v termínu 20. 3. – 25. 3. 2022 v Lipně nad Vltavou (hotel 
Relax) a zúčastnilo se ho 23 žáků z osmých tříd – posunutí ze 7. do 8. třídy z důvodu Covidu.  
 
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 ČR, 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. 
 
 
 
Mimoškolní aktivity: 

    
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 sportovních her – pan 
Pavel Kamaryt, odbíjená – paní Jitka Vaněčková 

      - pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti – nezisková organizace BEZ 
      - členství žáků ve fotbalových oddílech mládeže SK Otava Katovice o oddílech Sokola  
         Katovice 
                                                                                                                                                  

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 
 
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 ve školní jídelně 
 
Vedení a učitelé školy průběžně informují veřejnost prostřednictvím publikování do 
Katovického zpravodaje, regionálního tisku, obecní vývěsky, webových stránek – nový 
blog „My se máme“  
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Úspěchy a ocenění v mimoškolních aktivitách: 
Žáci - viz ocenění žáků školy v kapitole Přehled akcí školy – doplněk vzdělávání. 

 
 
 

 

8.   Údaje o činnosti školské rady 
 
 
 Nová školská rada byla ustanovena dne 29. 3. 2021. 
 

Zástupci z řad zákonných zástupců žáků: 
 

Řezáčová Petra    Mnichov 126 
Vačkářová Alexandra    Za Továrnou 469, Katovice 
Trávníčková Jitka    Mnichov 138  

       
 
             Zástupci pedagogických pracovníků školy: 
 
      Kabelová Milena Mgr.             Nad Cihelnou 473, Katovice   
      Klasová Eliška, Mgr.              Nádražní 424, Katovice    
     Čapková Hana, Mgr.              Liboč 371, Katovice 
 
      Zástupci zřizovatele: 
 

Veselka Michal, Ing.   K Hoře 495, Katovice 
Kadlec Alois Ing.   Na Břehu 438, Katovice 
Zdráhalová Anna, PharmDr.  Na Barevně 372, Katovice 

      
 
Předsedou školské rady byl opětovně zvolen pan Ing. Michal Veselka, místopředsedkyní 
paní Alexandra Vačkářová. Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnilo 4. 10. 2021 jedno 
jednání školské rady za účelem schválení výročních zpráv ZŠ a MŠ. Tříleté funkční období 
nové školské rady potrvá do března 2024.         
 
 
 
 
 
9.   Kontroly a jejich výsledek  
 
 
Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena v ZŠ a MŠ Katovice žádná kontrola. Tento 
fakt byl do značné míry dán i situací kolem Covidu a omezenou návštěvností školy . 
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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. Miroslav Čapek září 2021 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - Vodňany 

              Mgr. Ivana Roubová říjen 2021 Revize RVP ZV - webinář 

              Mgr. Jitka Tomšovicová 
 

prosinec 2021 Vliv motivu a hodnot na kariérní volbu žáků - webinář 

              Mgr. Ivana Roubová březen 2022 Elektronická spisová služba - webinář 

              Mgr. Jiřina Böhmová duben 2022 Začínáme s angličtinou ve 3. třídě -webinář 

              Mgr. Pavla Pojarová duben 2022 Začínáme s angličtinou ve 3. třídě -webinář 

               Mgr. Miroslav Čapek červen 2022 Příspěvek pedagogiky Franze Ketta k aktuálním otázkám 
vzdělávání – JU České Budějovice 

              Mgr. Jitka Tomšovicová od září 2021 Studium výchovného poradenství – UK Praha 

               Mgr. Jitka Tomšovicová od září 2020 Studium českého jazyka na PF Plzeň – 5. semestr 

 
 
 
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  
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12.   Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů                                                                                        
 
Projekt OPVV – Šablony II – Podpora formou šablon zjednodušeného vykazování pro ZŠ. 
Projekt je realizován v ZŠ  v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. V rámci tohoto projektu 
naplňuje ZŠ celkem 20 šablon v hodnotě 171 926,- Kč. Celková výše přiznané dotace na 
tento projekt činí tedy 171 926,- Kč. Vzhledem k uzavření škol v roce 2020 a 2021 byl 
projekt prodloužen o šest měsíců a uzavřen 28. 2. 2022. V dubnu 2022 byla zpracována a 
odeslána závěrečná monitorovací zpráva 
Škola je zapojena do projektu „1 hodina tělesné výchovy navíc“.  
Projekt, který má přispět ke zdokonalení fyzické kondice mládeže, je zaštítěn Asociací 
školních sportovních klubů. Lektorem v naší základní škole je Pavel Kamaryt. 
 
 

13.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
 
V tomto školním roce se naše základní škola do žádného z mezinárodních projektů 
nezapojila. 
 
 
 

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 s nařízenou revizí RVP ZV - příprava na novelizaci ŠVP – začlenění vyššího 
množství hodin informatiky a změna obsahu učiva 
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 
hlavních předmětech. Poskytnout dětem i nabídku volnočasových aktivit v podobě 
zájmových kroužků na škole. 
V rámci pedagogické intervence dle vlastních finančních možností doučovat problémové 
žáky především z českého jazyka a matematiky.                                                                       
 
Plány a vize školy v oblasti materiálně-technického zabezpečení 
 - úspěšné dokončení stavby mateřské školy – její přestěhování a zajištění nového provozu 
- dle nově zpracované studie obnovit školní zahradu pro základní i mateřskou školu, vybu – 
   dovat nové školní hřiště, oplocení celého areálu 
- dostatečné zajištění IT techniky pro distanční vzdělávání a od roku 2023 pro výuku nové 
   formy vyučování informatiky 
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-  dokončení obnovy tělocvičny – nový kabinet TV a rozšíření nářaďovny -  rekonstrukce 
plynové kotelny a její úspěšné zprovoznění 
 
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 
 

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. 
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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 AŠSK 

- dotace MŠMT 

- pronájem tělocvičny 

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 

 
 
 
Poznámka :                                                                                                                                      
Období od září 2021 do května 2022 bylo poznamenáno pravidelným testováním žáků a 
zaměstnanců školy na Covid 19. O skutečném stavu bylo podávané hlášení krajské 
hygienické stanici. Žáci a učitelé se tak setkali v průběhu roku s karanténou, distanční 
výukou pro všechny žáky,  popřípadě s tzv. rotační výukou. 
 
 
 
 
Doplněk výroční zprávy  
       - Hospodářská zpráva za kalendářní rok 2020 
       -     Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2020/2021                                
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15.   Záznam o schválení výroční zprávy školskou radou 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána na pracovní 
poradě s pracovníky školy dne 14. 9. 2022. 
 
 
 
         ………………………………………………………… 
 
          Mgr. Pavel Kohout 
 
                 ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 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.  
 


