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I. Charakteristika školy 

     Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana je situována v centru města a obklopena 

příjemným prostředím lesoparku. ZŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena 

do sítě škol s účinností od 27. 3. 1996 s názvem Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana, 

Žižkova 285, okres České Budějovice. Od 1. 1. 1995 má právní subjektivitu. V právních 

vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Součástí školy 

je školní družina a školní jídelna. 

     Základní škola poskytuje základní vzdělání. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje 

mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a environmentální výchovu žáků. 

Umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí 

s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka 

a kontroluje jejich dodržování. 

     Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 

prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Od 1. 1. 2001 byly do 

naší školy integrovány 2 třídy bývalé zvláštní školy, která do této doby byla v Týně nad Vltavou 

samostatnou školou. Ve školním roce 2011/12 byly tyto třídy sloučeny do jedné speciální třídy 

pro děti mentálně a těžce mentálně postižené.  V září 2016 nemohla být speciální třída pro malý 

počet žáků otevřena. Pro velký zájem rodičů byly po zkušenostech v minulém školním roce i ve 

školním roce 2016/17 zřízeny a provozovány 4 oddělení školní družiny s vysokou návštěvností. 

 

1. Základní údaje o škole  

1.1 Škola  

název školy Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  

adresa školy  Žižkova 285, Týn nad Vltavou 375 01 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60076909 

IZO  600057593 

vedení školy  ředitel: Mgr. Miroslav Vašica, vasica@zstynms.cz, 

reditel@zstynms.cz , tel.: 778 523 164 

zástupce ředitele: Mgr. Marcela Kubátová  

kubátová@zstynms.cz 

kontakt  tel.: 385722442 vedení, 385721421 kancelář 

 fax: 385722442 

 e-mail: zstynms@seznam.cz 

 http://www.zstynms.cz/ 

 

mailto:vasica@zstynms.cz
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1.2 Zřizovatel  

název zřizovatele Město Týn nad Vltavou 

adresa zřizovatele Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 

kontakt tel.: 385772224 

 

 

     Spolupráce se zřizovatelem je na výborné úrovni a je pro školou silnou oporou. Zejména 

pak podpora Odboru hospodářské správy a školství v duchu vzájemné spolupráce je přínosem 

k bezproblémovému chodu celého školského zařízení a to jak z materiálního, tak i výchovného 

hlediska. 

 

 1.3 Přehled počtu tříd, žáků a pedagogů k 1. 9. 2016 

Počet tříd žáků pedagogů 

I. stupeň 12 253 12 

II. stupeň 9 201 17 + 2 vedení 

speciální třídy 0     0   0 

celkem škola 21 454 29 (přepočt. 28,227) 

školní družina 4 119   3 (přepočt. 2,4) 

asistentka pedagoga     5 

 

Ředitel školy dělí třídy na skupiny v souladu s učebním plánem. 

 

1.4 Údaje o školské radě  

datum zřízení 25. 4. 2005 

Poslední volba členů ŠR září 2014 

počet členů školské rady 9 

 

     Spolupráce se školskou radou probíhala velmi dobře, ze strany členů ŠR nebyly k práci 

školy žádné negativní připomínky. Jejich hodnocení práce školy bylo vždy kladné.  

 

Členové školské rady: 

1. Jmenovaní Radou města: 

- p. Petr Rohlena 

- p. Karel Hájek 

- p. František Kobera 

 

2. Z řad rodičů (po volbách 25.9.2014): 

- p. Jana Houzarová 

- p. Ondřej Bouška 
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- p. David Slepička 

 

3. Z řad pedagogů (po volbách 16.9.2014): 

- p. Lenka Šnorková 

- p. Eva Nováková 

- p. Jana Říhová 

 

V září až říjnu 2017 po uplynutí funkčního období všech členů proběhnou nové volby. 

Délka funkčního období je pro jmenované i volené členy 3 roky.  

 

II. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Zaměstnanců má škola celkem: 54  

z toho muži:   7  

ženy: 47  

Pedagogičtí zaměstnanci celkem: 39 (včetně ředitele a zástupce) 

z toho učitelé: 29  

vychovatelky:   3 (2 na částečný úvazek) 

asistentky   5  

Zástupci ředitele školy:   1  

Ředitel školy:   1  

Ostatní zaměstnanci celkem: 15  

z toho adm. pracovnice:   2  

školník:   1  

uklízečky:   6 (pracují na částečný úvazek) 

vedoucí školní jídelny:   1  

pracovnice školní jídelny:   5  

 

Z 29 vyučujících měli všichni potřebnou kvalifikaci, vychovatelky i asistentky mají též 

potřebnou kvalifikaci, byla tedy 100 % kvalifikovanost pedagogického sboru.  

 

 

 

III. Přehled učebních plánů 
 

Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT. 

     1. ŠVP pro základní vzdělávání se vyučuje již ve všech ročnících ZŠ 

     2.  RVP ZV s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 7. a 8. dubna 2017, náhradní zápis pak dne 19. 4. 2017. 

K zápisu se dostavilo a bylo zapsáno celkem 74 dětí, z čehož rodiče 12 dětí požádali o odklad 

školní docházky.  Spolu s žádostí přikládali posouzení své žádosti o odklad od školského 

poradenského zařízení a obvodního lékaře dítěte. Ředitel školy rozhodl o přijetí žáků, u 12 žáků 

rozhodl o odkladu školní docházky o jeden rok. Takto vysokého zájmu rodičů si velmi vážíme 

a budeme se snažit jejich důvěru nezklamat. 

Ve školním roce 2017/2018 nastoupí do 1. ročníku ZŠ podle předpokladu celkem 61 žáků 

(jeden žák přestoupil na jinou školu).  

 

V. Výsledky výchovné a vzdělávací práce školy 
 

V souladu se Souborem pedagogicko – organizačních informací pro základní školy na školní 

rok 2016/2017 č. j. MSMT-4551/2014 jsme vyučovali podle ŠVP pro základní vzdělávání. Tři 

žáci zařazeni v běžných třídách jsou vyučováni podle RVP ZV s upraveným obsahem 

a sníženými výstupy pro mentálně postižené. V šesti třídách pracují asistenti pedagoga. Ze 

strany rodičů, žáků i pedagogů byla projevována spokojenost. Velkou pozornost stále věnujeme 

přechodu žáků z málotřídních škol do naší školy. Přicházejí k nám do pátého ročníku ze ZŠ 

Neznašov a do šestého ročníku ze ZŠ Temelín nebo ZŠ Chrášťany popřípadě ZŠ Albrechtice. 

Žáky těchto škol spolu se svou vyučující vždy zveme na návštěvu naší školy, aby se obeznámili 

s naší budovou i organizací výuky. Nesporným důkazem kvalitní výchovné i vzdělávací práce 

školy je stoupající počet žáků školy, což jistě přímo úměrně souvisí s rostoucí prestiží školy. 

 

 

Výuka cizích jazyků 

 
Hodnocení práce metodického sdružení cizích jazyků – červen 2017 

          Od poloviny září 2016  se 4 učitelky anglického jazyka (Mgr. Lenka Šnorková, Mgr. 

Jana Suchanová, Mgr. Jana Chmelová a Mgr. Jana Vlášková) zapojily do vzdělávacího 

projektu: Podpora školy formou Šablon pro ZŠ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002902. 

Absolvovaly celkem 60 hodin výuky v Českých Budějovicích. Kurz vedla vyučující 
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z Jihočeské univerzity Kateřina Kortusová. Rády by pokračovaly i v příštím školním roce, ale 

bohužel přidělené peníze byly pouze pro tento školní rok.  

            Dne 15. 2. 2017 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Za starší žáky 

/8. a 9. ročník/ soutěžil Jakub Jašarevič, který obsadil krásné 4. místo z celkových 21 účastníků 

a za mladší žáky /5. až 7. ročník/ se soutěže zúčastnil Daniel Machula, který obsadil pěkné 8. 

místo ze 16 soutěžících.   

 Dne 22. února 2017 se konalo na Sokolovně divadelní představení v angličtině Puss in 

boots /Kocour v botách/ pro žáky z 1.stupně.Tuto pohádku dětem předvedlo Divadelní centrum 

Zlín, které zaslalo dopředu i materiály, aby se mohly děti připravit. Nejenom dětem, ale 

i učitelům se představení líbilo.  

 V tomto školním roce už po osmé jsme se rozhodli uskutečnit zájezd do Londýna a 

okolí. Celkem se nám přihlásilo 43 žáků z šestých až devátých tříd. Zájezd se konal od 8. do 

13. května 2017. První den byla na programu prohlídka zámku Leeds s bludištěm a voliérami 

exotických ptáků. Druhý den byl naplánován výlet do Windsoru, sídla anglických panovníků 

a odpoledne prohlídka slavných filmových studií Warner Bros Studio Tour London – The 

Making of Harry Potter, kde po deset let vznikala nejúspěšnější filmová série o Harry Potterovi, 

která okouzlila malé i starší diváky. Další dva dny byly věnovány prohlídce Londýna, kde jsme 

už tradičně navštívili slavná místa a památky. Děti během pobytu měly možnost slyšet 

angličtinu v běžných denních situacích a dále mohly ochutnat typická anglická jídla.   

 Naše škola se už několik let zapojuje do projektu Postcrossing, který umožňuje výměnu 

pohlednic mezi registrovanými uživateli z celého světa. Jazykem tohoto projektu je angličtina. 

Aktivní v tomto projektu je už delší dobu třída 5.A a v rámci tandemové výuky se letos připojila 

i třída 5.B  paní učitelky Vláškové. Děti z těchto tříd poslaly pohlednici např. do Kanady, Ruska, 

Německa a nejvzdálenější místo, odkud pohlednici obdržely, byla Austrálie.   

 V rámci už výše zmíněného projektu: Podpora školy formou Šablon probíhala u nás na 

škole tandemová výuka angličtiny. Na 1. stupni se zapojily paní učitelky Podhradská 

a Vlášková v 5. třídách a na 2. stupni paní učitelky Šnorková a Suchanová v 8. třídách. 

 V prosinci před Vánocemi a nyní na konci školního roku naši školu /7.třídu /navštívila 

rodilá mluvčí Rachel Kolísko. Poprvé mluvila o Kanadě a vánočních zvycích a nyní si 

připravila obrázky s typickou kanadskou slovní zásobou jako např. mountie, parkade, 

hoodie,loonie, toonie, deke.. 
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     Volitelné předměty byly podle ŠVP zavedeny již v 6. ročníku, a to rozšířená Tv, seminář 

přírodovědných předmětů a informatika. V 7. ročníku pokračovala stejná oddělení z loňského 

školního roku - informatika, seminář přírodovědných předmětů, rozšířená Tv. V osmém 

ročníku byl minulý školní rok nově zaváděn druhý cizí jazyk, z volitelných předmětů se 

pokračovalo v informatice, rozšířené TV a semináři přírodovědných předmětů. Žáci devátého 

ročníku si také pokračovali ve volitelných předmětech z předcházejícího ročníku, tedy 

v informatice, rozšířené TV a semináři přírodovědných předmětů. Z nepovinných předmětů 

jsme na základě velmi dobrých zkušeností opět zavedli individuální logopedickou péči na l. 

stupni a dále výuku náboženství. 

 

 

 
Zpráva výchovné poradkyně – škol. rok 2016/2017 

Oblast kariérového poradenství 

V letošním školním roce splnilo povinnou školní docházku celkem 43 žáků 9. ročníku (z 

toho 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí), 1 žák 7. ročníku a 4 žáci 8. ročníku. 

Dva žáci 8. roč. se splněnou povinnou školní docházkou budou v příštím šk. roce na žádost 

zákonných zástupců pokračovat v základním vzdělávání. Dva žáci devátého ročníku ukončili 

devátý ročník po deseti letech školní docházky. Dva žáci naší školy plní povinnou školní 

docházku v zahraničí. 

 Všichni vycházející žáci budou v následujícím školním roce pokračovat ve studiu 

na středních školách. Maturitní obory bude studovat 28 žáků, z toho 14 chlapců. Tento počet 

přibližně činí 60% všech vycházejících žáků. Většina žáků byla na zvolený obor přijata hned 

v prvním kole přijímacího řízení, dvě žákyně dodatečně po odvolání.  

V oblasti kariérového poradenství byla od počátku školního roku započata s vycházejícími 

žáky systematická práce a rodičům byla ze strany výchovné poradkyně nabídnuta poradenská 

pomoc.  

V průběhu školního roku měli žáci i rodiče možnost každé pondělí ve stanovený čas využít 

konzultace s výchovnou poradkyní a také se školní psycholožkou. Konkrétní informace jim 

také byly předávány prostřednictvím webových stránek naší školy. Žáci též, jako v předešlých 

letech, mohli ve volném čase využívat počítačovou učebnu, kde si za pomoci internetu 

vyhledávali informace týkající se studia na středních školách.  

 Dne 24. října navštívili vycházející žáci výstavu Vzdělání a řemeslo – prezentaci  
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školství v Českých Budějovicích. Mnohým žákům tato výstava jistě napomohla ke svému 

důležitému rozhodnutí volby budoucího studia.  

 Dne 9. listopadu se uskutečnilo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů s výchovnou 

poradkyní, kde byly předány informace o možnostech studia na středních školách, o způsobu 

podávání přihlášek a celém průběhu přijímacího řízení. Setkání se zúčastnili také zástupci 

některých středních škol Jihočeského kraje, kteří seznámili přítomné rodiče a žáky s obory své 

střední školy a s konkrétní organizací přijímacího řízení jejich školy. V následující besedě 

mohli všichni zúčastnění individuálně konzultovat možnosti studia se zástupci středních škol. 

Také žákům pátého ročníku a jejich rodičům byly v průběhu roku prostřednictvím třídních 

učitelů, výchovné poradkyně nebo školních webových stránek předávány informace 

o možnostech studia na víceletém gymnáziu. Do osmiletého gymnázia v Týně nad Vltavou se 

ze třech 5. roč. hlásilo ke studiu 13 žáků a žákyň. Po absolvování přijímacích zkoušek bylo 

přijato 11 žáků.  

Pro letošní školní rok naše škola opět zakoupila licenci aplikace Serveru pro podporu 

studentů základních a středních škol, která obsahuje testy volby povolání, testy dětských 

schopností a testy pro nejmenší. Tyto testy žáci využívali v rámci vyučování i v domácím 

prostředí. 

  

Výchovně-vzdělávací oblast 

 Výchovné poradenství bylo po celý rok také zaměřeno na výchovné a vzdělávací problémy 

žáků. Od září tohoto školního roku začalo aktivně pracovat Školní poradenské pracoviště pod 

vedením výchovné poradkyně. Cílem tohoto pracoviště je poradenská činnost vyučujícím, 

zákonným zástupcům a žákům naší školy. 

Naše škola se zapojila do projektu "Podpora školy formou Šablon pro ZŠ – Doučování žáků 

ZŠ ohrožených školním neúspěchem." Toto naše zapojení spočívá v individuální podpoře 

vzdělávání žáků za účelem zlepšení prospěchu. Individuální podpora probíhala od 1. 9. 2016 

do 30. 6. 2017 formou doučování vybraných žáků. Žáky, rodiči i vyučujícími byla tato forma 

podpory hodnocena pozitivně.  

Z důvodu vzdělávacích nebo výchovných potíží absolvovalo 25 žáků, především na podnět 

učitelů, psychologické vyšetření v PPP v Českých Budějovicích, v SPC pro žáky s vadami řeči 

v Týně nad Vltavou a v SPC a ARPIDĚ v Českých Budějovicích. S těmito dětmi bylo pak 

na základě doporučení odborného pracoviště individuálně pracováno. Od září 2016 vešla 

v platnost nová vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
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potřebami a žáků nadaných, která navazuje na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb. Dle 

vyhlášky nejprve vyučující diagnostikují třídní kolektiv, v případě potřeby vypracují po dohodě 

se zákonnými zástupci Plán pedagogické podpory žáka, ve kterém jsou konkrétně stanovena 

podpůrná opatření k naplnění stanovených cílů vzdělávání. Nedojde-li k naplnění daných cílů, 

doporučí škola zákonnému zástupci využití poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení.  V letošním školním roce byla podpora prostřednictvím Plánu pedagogické podpory 

poskytnuta 6 žákům. Na základě doporučení školského poradenského zařízení byla poskytnuta 

další podpora vzdělávání 25 žákům. Jednomu žáku bylo ředitelstvím školy povoleno 

individuální vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, 

forem a metod vzdělávání, ve využití kompenzačních pomůcek, v úpravě očekávaných výstupů 

ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, ve využití asistenta pedagoga nebo 

dalšího pedagogického pracovníka. Kromě vyučovacích hodin byla dětem poskytována 

podpora v rámci doučování a v dyslektických kroužcích. Na naší škole pracovalo sedm 

asistentek pedagoga, které pomáhaly na základě doporučení školského poradenského zařízení 

několika žákům při vzdělávání. 

V letošním školním roce navázala na svou činnost z předešlých let školní psycholožka Mgr. 

Pavla Fojtíková. Pracovní náplní školního psychologa ve škole je samostatná poradenská 

činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu 

žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených 

ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn.  Mgr. Fojtíková pomáhala během školního 

roku řešit záležitosti výchovně vzdělávací i v oblasti kariérového poradenství. 

Během škol. roku proběhlo 6 výchovných komisí z důvodu neplnění školních 

povinností, kázeňských přestupků a záškoláctví. Komisí se vždy zúčastnila 

paní Bc. L. Nováková, Dis. kurátorka pro děti a mládež z OSV MÚ. Z důvodu nadměrné 

neomluvené absence jednoho žáka bylo opakované záškoláctví postoupeno přestupkové komisi 

MÚ, následně byl žák umístěn na diagnostický pobyt ve Středisku výchovné péče a pro vysokou 

absenci bylo podáno oznámení Policii ČR. 

Méně závažné výchovné problémy byly projednány se zákonnými zástupci za účasti 

tř. učitele a výchovné poradkyně, v některých případech také za přítomnosti škol. psycholožky 

a školní metodičky prevence.  

V letošním školním roce škola několikrát spolupracovala při řešení závažnějších přestupků 

oproti školnímu řádu s Městskou policií a Policií ČR. 
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Spolupráce s odbornými institucemi 

Po celý rok škola spolupracovala s PPP nejen v Českých Budějovicích, ale taká 

v Táboře, s SPC pro žáky s vadami řeči v Týně nad Vltavou, s SPC při speciálních školách 

v Českých Budějovicích, s SPC Arpida, SPC Kladno a se Střediskem výchovné péče v Českých 

Budějovicích.  

Velmi důležitá a pro naši výchovnou práci přínosná je spolupráce s Odborem sociálních věcí 

při MÚ v Týně nad Vltavou, Policií ČR a s Městskou policií. 

Výchovná poradkyně již několik let spolupracuje s Pedagogickou fakultou Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, kde studentům specializač. studia výchovného poradenství 

předává své praktické zkušenosti z dlouholeté praxe výchovné poradkyně.  

 

 

 
Environmentální výchova 2016/17 

Stejně jako v předchozích letech jsme pracovali podle plánu EVVO, který patří mezi 

povinné dokumenty ŠVP. Několik neplánovaných akcí bylo zařazeno průběžně. 

Spolupracovali jsme s těmito subjekty: Přírodovědné muzeum Semenec, Cassiopeia 

(Centrum ekologické a globální výchovy), Sluňákov (Centrum ekologických aktivit města 

Olomouce), Střední rybářská škola Vodňany, Městský dům dětí a mládeže, Baráčníci, Rumpold 

s. r. o., Austrian recycling, EKO-SIGNET, Asekol s. r. o., Ecobat s. r. o., Farma Dvůr Čihovice, 

kompostárna Jarošovice, Zemědělské muzeum v Netěchovicích. 

Stále jsme zapojeni v síti M.R.K.E.V., klubu KEV a druhým rokem jsme členy České 

společnosti ornitologické. Celoročně jsme třídili na celé škole odpad a pravidelně plnili úkoly 

z projektu Recyklohraní. Problematiku EVVO jsme zařazovali do většiny předmětů a získali 

jsme ocenění Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Během roku jsme využívali materiály 

Sdružení Tereza, Cassiopeia a Sluňákov. Žáci se zapojili do projektů Ovoce do škol, Les ve 

škole, Zdravé zuby, Udržitelný rozvoj a Enviglobe. 

Na začátku školního roku byly připomenuty na třídnických hodinách zvyklosti třídění 

odpadu na škole, šetření elektřinou a vodou. V průběhu září až listopadu a dubna až června 

probíhal průběžně úklid školního areálu a péče o multifunkční zahradu. 

V podzimních měsících si žáci připomněli průběžně Evropský den recyklace, Mezinárodní 

den bez aut a Den stromů. Děti z pátých tříd absolvovaly výukový program na Semenci a 
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v rámci Dne stromů zde žáci devátého a sedmého ročníku pomáhali při osazování stromů a keřů 

kolem nového vodního biotopu. Ve škole byly instalovány a otevřeny i pro veřejnost dvě 

výstavy.  Obě byly instalovány za spolupráce s Blatským muzeem v Soběslavi a ZO Českého 

svazu ochránců přírody.  V říjnu to byla výstava fotografií: „Příroda Jižní Afriky“ a v listopadu 

výstava přírodnin „Poznáváme a chráníme přírodu“. 

Zimní měsíce byly spojeny s Vánočními tradicemi a návštěvou muzea a Baráčnické rychty. 

Na druhém stupni byly zpracovávány projekty zaměřené na vodu, vzduch a zdravou výživu. 

Na prvním stupni tvořili žáci sbírky podzimních plodů, které výtvarně zpracovávali a vyráběli 

Vánoční výzdobu. Probíhalo opět monitorování ptačích budek a zimní přikrmování ptáčků. 

V dalších předmětech byl rovněž připomenut Mezinárodní den mokřadů. Žáci prvního stupně 

navštívili MěDDM na Bezbariérovém dni a v družině si připomněli tradice – Dětský karneval. 

Žáci druhého stupně absolvovali besedu s nevidomou paní Petrou Šulcovou a jejím vodícím 

psem. 

Na jaře se řada žáků a vyučujících zapojili do projektů Springalive a Ptáci online.  Byli 

seznámeni s ptákem roku datlem černým. Zaznamenávali přílety různých stěhovavých ptáků, 

hnízdění pěvců a vývoj jejich mláďat v monitorovaných budkách školního lesoparku. Dále se 

zapojili do výtvarné soutěže „Ptačí mláďata“. V rámci udržování tradic proběhl projektový den 

Velikonoce, který byl spojený s módní přehlídkou z recyklovatelných materiálů otevřenou pro 

veřejnost. Téma environmentu bylo zařazeno opět i do cizích jazyků. Žáci prvního stupně 

navštívili planetárium a vybraní žáci druhého stupně absolvovali školní kolo Rybářské 

olympiády a Biologické olympiády. Opět proběhl projektový den ke Dni Země. Žáci druhého 

stupně absolvovali soutěže, exkurze a projektové hodiny, které se týkaly globálních problémů 

ve světě. V přírodovědných předmětech absolvovali žáci osmých ročníků projektové hodiny 

zaměřené na globální témata - plýtvání potravin a problematiku transportu zboží při nákupu 

přes internet. 

Od dubna do června probíhaly práce na úpravě a úklidu školního areálu zahrady. Probíhala 

řada exkurzí a přednášek na přírodovědná témata. Žáci semináře přírodovědných předmětů se 

seznámili s činností Natura servisu – společností pro ochranu přírody zaměřenou na 

obojživelníky. Šesté ročníky absolvovaly exkurzi na Střední rybářské škole a Fakultě rybářství 

a ochrany vod ve Vodňanech. Opět navštívili školu sokolníci z Hluboké nad Vltavou 

s výukovým programem. Ve výtvarné výchově žáci zpracovávali několik projektů rovněž 

zaměřených na přírodu – Severská mytologie, Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody, 

Semenec z pohledu návštěvníků, Labyrinty v Zásmukách. Na začátku června proběhl 
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projektový den „Učení v přírodě“. Dále byla v červnu ukončena práce na projektu Ptáci online 

a Springalive. Děti z prvního stupně navštívily Zemědělské muzeum v Netěchovicích, 

Houbový park u Jindřichova Hradce a zážitkový park Zeměráj. V průběhu června proběhl opět 

jednorázový sběr papíru.  

 

 

Soutěže 2016/17 

V letošním školním roce se žáci zapojovali do zhruba stejných soutěží jako v předchozím 

roce. Zúčastnili se i nových soutěží a projektů zaměřených na výtvarné tvoření. 

Z matematických soutěží probíhala opět školní kola Matematické olympiády, Pythagoriády 

a Matematického klokana. Školní kolo Matematické olympiády zvládli letos pouze někteří žáci 

5. ročníku. Úspěšnými řešiteli byli tito žáci: Jelínková Kateřina a Pešťák Tomáš z 5. C a David 

Machoň z 5. B. Kateřina Jelínková postoupila do okresního kola. Na druhém stupni tentokrát 

nebyl žádný úspěšný řešitel. Další soutěž Pythagoriádu řešili žáci pátých až osmých tříd. Zde 

byli dva úspěšní řešitelé z pátých tříd Chalupa Michal 5. A a Panoch Matěj 5. C. Michal 

Chalupa absolvoval i okresní kolo. Na druhém stupni se stala úspěšnou řešitelkou pouze 

Procházková Bára ze 7. B. V březnu proběhla poslední matematická soutěž - Klokan, kterou 

řeší žáci z druhého až devátého ročníku. V nejmladší kategorii Cvrček zvítězil Richter Vít 

z 3.B, v kategorii Klokánek Smolová Barbora z 4. B a Černý Pavel z 5. A. Na druhém stupni 

se nejlépe umístila v kategorii Benjamín Procházková Bára 7. B a v kategorii Kadet Houzarová 

Hana 9. B 

Z přírodovědných soutěží se konalo v říjnu školní kolo Přírodovědného klokana, kterého řeší 

pravidelně vybraní žáci osmých až devátých tříd. Na prvních třech místech se umístili Hana 

Houzarová z 9. A, Jiráček Jakub a Bílek Filip z 9. B. V lednu si po odmlce vyzkoušeli řešit 

školní kolo Biologické olympiády zájemci z šestého a sedmého ročníku. Nejlépe si vedli 

Machula Daniel 7. B, Nečasová Jitka 7. A, Procházková Bára 7. B a Volková Viktorie 6. B. Na 

začátku dubna řešilo 16 žáků školní kolo Rybářské olympiády. Přestože do okresního kola 

nikdo nepostoupil, výsledky byly mnohem lepší než v loňském roce. Mezi nejúspěšnější patřili 

Brom Michal 6. B, Bezpalec Tomáš 6. B a Boček Vojtěch 7. B. Od března do poloviny června 

se zapojujeme do mezinárodního projektu Springalive, kde pozorujeme migraci a výskyt 

některých druhů stěhovavých ptáků. V letošním roce byla vyhlášená v rámci tohoto projektu 

výtvarná soutěž Ptačí mláďata. Práce některých žáků byly do soutěže odeslány. 
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V únoru vyslala škola na okresní kolo olympiády v anglickém jazyce dva žáky. Daniel 

Machula ze 7. B obsadil pěkné osmé místo a Jakub Jašarevič z 9. B byl dokonce čtvrtý. 

Už tradičně vybraní žáci osmých a devátých tříd řešili školní kolo olympiády z českého 

jazyka. S úkoly z mluvnice a následně i se slohovým zadáním si nejlépe poradila Hana 

Houzarová z 9.B, druhé místo obsadil Daniel Jaroš z 8.A a třetí místo patřilo Ireně Špánikové 

z 8.A. Opět proběhla recitační soutěž „Svátek slov“. Ve školním kole se v nejmladší kategorii 

umístila nejlépe Veronika Vandová 3.B, ve starší kategorii si vedl nejlépe Ondřej Vlnatý 5.B 

a mezi nejstaršími zvítězili Daniel Machula 7.B a Karolína Kamenická 9.A. Ve třetím ročníku 

oblastního kola, kde soutěží i okolní školy, dosáhli naši žáci rovněž dobrých výsledků. 

Z prvního stupně získali ocenění Ondřej Vlnatý a Marie Netíková a z druhého stupně Hana 

Houzarová a Daniel Machula. V letošním školním roce vyhlásilo metodické sdružení českého 

jazyka mezitřídní soutěž Čtenářský maraton pro žáky druhého stupně. Třídy se rozdělily do 

skupin, které měly za úkol přečíst jeden knižní titul, a později žáci ve skupině odpovídali na 

zadané otázky. Z šestých a sedmých ročníků zvítězila 7.B a mezi osmými a devátými ročníky 

byla nejlepší 8.A. 

 

Žáci se zapojili opět do řady výtvarných soutěží a projektů. Šesté ročníky zpracovávaly 

projekt „Severská mytologie“, ve kterém si děti prohlubovaly znalosti o našich předcích. Dále 

žáci druhého stupně spolupracovali s Městským domem dětí a mládeže při akci „Dívánky“, 

s přírodovědným muzeem Semenec při akci „Očima návštěvníků“. Dále uspěla díla žáků na 

výtvarné soutěži „Červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody“ v Táboře. Díla žáků 7.B byla 

poslána na výstavu do Zásmuk, téma výstavy -  „Labyrint“. Posledním výtvarný projekt, 

kterého se žáci úspěšně účastnili „Dort za dort“ organizovala Městská galerie.  

 

Zpráva ICT metodika – školní rok 2016/2017 

Pořizováním moderních technologií se snažíme podporovat technické dovednosti žáků 

školy. Berme tento počin jako další krůček pro motivaci ke studiu technických oborů, jejichž 

pracovníky náš trh práce nutně potřebuje. ICT vybavení bylo pořízeno do další učebny prvního 

stupně včetně nové tabule. K běžným každoročním pořizováním technického vybavení patří 

výměna zastaralých PC.  

Spolupráce s firmou B&B Tábor byla v tomto školním roce podpořena servisní smlouvou. 

Uvedená firma, se kterou máme výborné zkušenosti, vypracovala pro naši školu Audit ICT 
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infastruktury Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana. Zaměstnanci firmy kompletně 

zmonitorovali datovou síť školy, vytvořili nové schéma sítě a zaznamenali nedostatky. Po 

proběhlých místních šetření v období listopad až prosinec došlo i k osobním konzultacím 

v sídle firmy B&B Tábor, Nerudova 1058/ Sezimovo Ústí 2, kde byla konzultována koncepce 

auditu a návrhy řešení, současně byla firma oslovena ke zpracování návrhu vnitřní konektivity 

a připojení k internetu projektovou žádost IROP ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních 

škol“. Výsledkem doporučení od firmy B&B Tábor a na základě zjištěných okolností byl 

neodkladně osloven stávající dodavatel připojení k internetu firma Starnet o navýšení jeho 

služeb a změně technologie připojení školy. Připojení školy bylo provedeno pomocí optického 

kabelu a kapacita připojení byla navýšena na 100/100 Mbps. 

Své využití našel barevný plotter, který škola pořídila na doporučení firmy  B&B Tábor, při 

tisku plakátů pro zápis prvňáčků a při tisku fotografií velkých formátů. 

Poprvé ve školním roce byl využíván školní informační systém Škola online od 

Dm Software, který zatěžuje rozpočet školy pravidelným ročním poplatkem cca 12 000 Kč. 

Vzhledem k narůstajícím nárokům na školní informační systém se chystáme postupně v příštím 

školním roce využívat další moduly třídní knihu a žákovskou knížku. 

V neposlední řadě nesmíme opomenout, že se škola snaží monitorovat docházku žáků 

prostřednictvím systému VIS, který je propojený se stravováním. Děti včetně všech 

zaměstnanců školy jsou povinny se zaregistrovat při příchodu i odchodu ze školy. Na posílení 

bezpečnosti a ochrany majetku byl rozšířen kamerový systém o další kamery (pro noční vidění). 

Multimediální učebna je nadále plně využívána při výuce i mimo ni. Zájemci o využívání 

PC mimo vyučování se řídí provozním řádem učebny a mohou ke své práci používat síťovou 

tiskárnu. Učebně se částečně „ulevilo“, protože se dostalo do plného provozu speciální 

odloučené pracoviště chemie a výuka prostřednictvím moderních technologií probíhá i zde. 

Rodičům a široké veřejnosti jsou k dispozici webové stránky www.zstynms.cz, daří se nám 

je včas aktualizovat, a tak jsou velmi významným zdrojem informací. Webová stránka „ZŠ MS 

ONLINE“ je nadále v provozu a je využívána žáky k opakování a upevňování učiva mnoha 

vyučovacích předmětů. 

 

 

 

http://www.zstynms.cz/
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„ Podpora školy formou Šablon pro ZŠ“ 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002902 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání 

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

šablony pro MŠ a ZŠ 

Datum zahájení a ukončení: od 1.9.2016 do 31.8.2018 

Celkové získané prostředky: 1 193 660 Kč (míra spolufinancování z vlastních zdrojů za 

strany žadatele stanovena na 0 %) 

Popis aktivit projektu: 

 projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské, matematické, jazykové gramotnosti 

a klíčových kompetencí žáků školy 

 v rámci projektu se pedagogové školy budou vzdělávat v kurzech zaměřených na 

čtenářskou a jazykovou gramotnost a na inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do hlavního vzdělávacího proudu 

 asistenti pedagogů si zvýší své vzdělání v příslušném kurzu zaměřeným na inkluzi 

 na škole po celé dva roky bude probíhat doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 zájmová činnost školy se rozšíří o kluby deskových her a čtenářské dílny 

 spolupráce pedagogů se bude prohlubovat v rámci tandemové výuky a minitýmu 

  

 

„Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana“ 

CZ.1.14/2.4.00/34.03249 

od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 

 

Projekt ukončil druhý rok své udržitelnosti, veškeré vybavení pořízené z finančních 

prostředků je plně využíváno ke svému účelu. Všichni žáci školy bez omezení mají k danému 

vybavení stejný přístup.  
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V rámci projektu byla zrenovovaná a vybavena laboratoř chemie, učebna chemie, speciální 

odloučené pracoviště pro zpracování a prezentaci výsledků experimentů, školní dílna a dvě 

učebny 1. stupně. Veškeré vybavení slouží žákům především k propojení výuky s praxí 

a zatraktivnění výuky díky modernímu vybavení. V nové chemické laboratoři je nyní dostatek 

místa a pomůcek pro provádění chemických experimentů, vybavení speciálního pracoviště pro 

zpracování výsledků experimentů umožňuje plné využití moderní ICT techniky společně se 

softwarovým vybavením. Vybavení dílen motivuje žáky k získávání manuálních dovedností 

a zájmu o technické obory, což je tendence v současném vzdělávání. Žáci prvních tříd, kteří ve 

školním roce využívali dotykovou interaktivní tabuli doplněnou dataprojektorem s krátkou 

projekční vzdáleností, si velmi rychle osvojili její ovládání, jelikož je stejné jako ovládání jimi 

hojně využívaných tabletů. S novým vybavením rádi a dobře pracují. Vybavení učebny 

1. stupně plně využívají i děti integrované v daném ročníku (jedná se o děti se středně těžkým 

mentálním postižení).  

Projektu se postupně zúčastní všichni žáci školy, až dospějí do 8. a 9. ročníku. Věříme, že 

veškeré vybavení pořízené v projektu bude nadále sloužit svému účelu po dobu mnoha let. 

 

Nové modulové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání 

CZ.1.07/1.1.10/01.0063 

Od 4. 3. 2009 do 31. 12. 2012 

První z realizovaných projektů završil poslední rok své udržitelnosti. Finanční prostředky 

projektu 4 183 649,05 Kč byly plně využity ke svému účelu. Zaslouží si tedy připomenout 

klíčové aktivity projektu: 

KA1 - Zavádění vyučovacích metod organizačních forem a výukových činností včetně tvorby 

modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vztahy - výukové materiály 

nadále vyučující využívají při výuce za použití materiálního vybavení pořízeného v projektu či 

z vlastních prostředků; vyučující vybírají k potřebám výuky materiály dle svého uvážení; někdy 

jejich nasazení proběhne využitím jejich dílčí části nebo určitého úseku 

KA2 - Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech - technické vybavení pořízené za 

finanční prostředky získané v projektu je nadále plně využíváno při výuce, technika je plně 

funkční  
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- multimediální učebna společně s odbornými učebnami je každodenně využívána   

KA3 - Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování 

- multimediální učebna se svým technickým vybavením je plně využívána a velmi přispívá ke 

zlepšování podmínek pro využívání ICT nejen při výuce, ale i mimo ni; ICT vybavení je 

používáno nejen při výuce informatiky, ale i dalších předmětů; po vyučování je ICT vybavení 

používáno v rámci zájmového útvaru Informatika; webová stránka ZSMS online je nadále 

využívána žáky školy - na portálu ZSMSonline jsou vystavovány výukové materiály dle 

uvážení pedagogů, žáci s učiteli komunikují prostřednictvím mailů 

V rámci udržitelnosti nevznikaly žádné výrazné problémy. Veškeré drobné problémy jsou 

flexibilně řešeny a je jím předcházeno (např.: softwarové vybavení, aktualizace a jejich 

spouštění, údržba techniky), tak aby nenarušovaly a neměly vliv na udržitelnost projektu. 

 

Název projektu: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy 

Období realizace projektu: listopad 2017-   září 2018 

Celkové způsobilé výdaje: 4 978 159,96 Kč 

Projekt do IROP jsme podali prostřednictvím MAS Vltava. 

Stručný popis projektu: 

projekt Badatelské pracoviště pro přírodní vědy je předložen do Integrovaného 

regionálního operačního programu ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“.  

Jeho základním cílem jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborného pracoviště pro 

přírodní vědy a technicky zaměřené předměty za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 

na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích. Další hlavní klíčovou 

aktivitou projektu je zajištění konektivity školy a bezbariérového přístupu k badatelskému 

pracovišti včetně bezbariérového sociálního zařízení. Vedlejší aktivitou projektu je zabezpečení 

školy včetně badatelského pracoviště.   

Vypracovala: Mgr. M. Kubátová     
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Primární prevence sociálně patologických jevů - vyhodnocení efektivity 

minimálního preventivního programu  

Ve školním roce 2016/17 se ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana snažila (kromě realizace 

tradičních aktivit) pilotně otestovat efektivnější systém primární prevence, jenž vychází 

z koncepce postupného rozvoje sociálních dovedností. Stejně jako v minulých letech se na 

realizaci jednotlivých aktivit podílel celý pedagogický sbor, školní psycholožka a několik 

externích subjektů. Veškeré činnosti byly koordinovány metodičkou prevence.  

Vybraní zástupci z řad pedagogů absolvovali školení společnosti Magdaléna o.p.s., jež se 

zaměřuje na prevenci uskutečňovanou napříč všemi ročníky skrze třídnické hodiny. Někteří již 

v tomto školním roce jednotlivé lekce otestovali a setkali se s pozitivními reakcemi ze strany 

žáků. Proškolení vyučujících druhého stupně bylo financováno z projektu MŠMT Bezpečné 

klima v českých školách na rok 2017. 

Abychom mohli případné složky specifické prevence lépe zacílit a předešli bujení rizikových 

faktorů, byla i v tomto školním roce Mgr. Fojtíkovou provedena diagnostika klimatu 

v 6. - 8. ročníku. Školní psycholožka zároveň průběžně prováděla průzkumy zjišťující stav 

v kolektivech na prvním stupni a podílela se na řešení problémů. V této oblasti se uplatnila i 

organizace Do světa, která aplikovala velice úspěšný stmelující program. Spolupráce s PPP 

České Budějovice se rovněž ukázala jako vysoce efektivní.  

Městská policie participovala především v oblasti dopravní výchovy a společně s PČR se 

podílela na řešení krizových situací, které během roku vyvstaly. Oba tyto subjekty pak 

připravily žákům 9. tříd besedu na téma návykové látky a trestní odpovědnost mladistvých. 

Témata týkající se zodpovědného pohlavního života byla vyhrazena pro studentky týnského 

gymnázia, jimž se podařilo v rámci peer programu vrstevníky oslovit. 

Přednášky agentury MP Education, s.r.o. byly tentokrát cíleny na 4. a 8. třídy. U mladších 

žáků apelovaly na bezpečné využití internetu, u starších řešily problematiku závislostí, 

sebepoškozování apod. Uvědomujeme si, že koncept prevence v této oblasti musí být podpořen 

nabídkou alternativních volnočasových aktivit. Proto škola připravila celou řadu tradičních i 

nových kroužků a klubů. K rozvoji sociálních dovedností pak přispěly kulturní akce. (Seznam 

volnočasových aktivit a kulturních akcí přiložen níže.) Projekt Zdravé zuby byl nahrazen 

workshopem se slečnou Luňáčkovou. 

Celkově lze říci, že preventivní program školy pokryl celé spektrum primární prevence a 

přispěl k budování pozitivního klimatu. Rizikové jevy byly zachyceny včas a podnítily nás 

k doplnění MPP na příští rok. Z těchto důvodů lze současný MPP zhodnotit jako efektivní.  
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Nabídka zájmových útvarů 2016/17 

název vedoucí 

Atletický kroužek Mgr. Vágner, Mgr. Soukup 

Fotbalový kroužek Mgr. Vágner 

Florbal - 1. liga junior Mgr. Vágner 

Florbal - starší žáci Mgr. Vágner, Mgr. R. Soukup 

Sportovní hry 1. st. Mgr. Strižencová, Mgr. Vágner 

Anglický jazyk Mgr. Nekolová 

Dyslektický kroužek I Mgr. Nekolová 

Dyslektický kroužek II Mgr. Dašková 

Keramický kroužek - I  Mgr. Mikušová, Mgr. Drhovská 

Keramický kroužek - II  Mgr. Mikušová, Mgr. Drhovská 

Folklorní a taneční kroužek -BESEDA pí Svobodová, pí Tůmová 

Klub zábavné logiky a deskových her I. Mgr. Kamarýtová 

Klub zábavné logiky a deskových her II. Mgr. Vlášková 

Klub zábavné logiky a deskových her III. Mgr. Šmídová 

Čtenářský klub Mgr. Bumbová 
 

Přehled kulturních akcí 2016/17 

16. 9. 2016 Kouzelný koktejl 1. - 9. ročník 

24. 10. 2016 Hudební akce: hymna školy 1. - 9. ročník 

30. 11. 2016 Musicale: Trumpetiáda 1. - 9. ročník 

13. 12. 2016 Vánoční koncert: Nuzický  zvonek 1. stupeň 

22. 2. 2017 Anglické divadlo: Kocour v botách 1. - 9. ročník 

12. 4. 2017 Gulliverovy cesty  1. - 7. ročník 

25. 4. 2017 

Pohodáři  

Borneo a Papua: Necestou k rituálům 

 

7. – 8. ročník 

27. 4. 2017 Dravci 1. - 9. ročník 

26. 5. 2017 Yamaha in koncert  1. stupeň 

6. 6. 2017 Kašpárek a Abradabrak 1. – 2. ročník 

 

Vypracovala Mgr. Jana Suchanová 
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Tělesné výchova – výroční zpráva 2016/17 
 

          Ve školním roce 2016/2017 vyučovali tělesnou výchovu v 6. – 9. ročníku pan učitel 

Soukup a pan učitel Vágner. Tělesná výchova podle ŠVP byla dotována dvěma vyučovacími 

hodinami týdně. Vyučující pracovali podle tematických plánů ŠVP. 

          Ve škole probíhala výuka ve sportovních třídách 6.B, 7.B, 8.C a 9.B, kde byla výuka 

TV dotována 4 vyučovacími hodinami týdně. 

          V podzimních a jarních měsících probíhala výuka na venkovních sportovištích a její 

náplní byla lehká atletika (sprinty, vytrvalostní běhy, hod kriketovým míčkem a granátem, vrh 

koulí, skok daleký, skok vysoký, výběhy do terénu v okolí školy), kolektivní sporty (kopaná, 

malá kopaná, nohejbal, vybíjená, přehazovaná, volejbal a softball) a kondiční cvičení. 

          V zimním období probíhala výuka TV převážně ve školní tělocvičně, ale i v okolí 

školy (kond. běh a chůze, bruslení). Náplní byla sportovní gymnastika (akrobacie, přeskok, 

cvičení na žebřinách, hrazdě, bradlech a kruzích, kondiční posilovací cvičení, šplh, kliky, sedy 

– lehy, švihadla) a kolektivní hry (basketbal, vybíjená, volejbal, florbal). 

          Úroveň dovedností, ale i fyzické zdatnosti žáků je velmi rozdílná. Žáci, kteří 

navštěvují TV kroužky nebo jsou zapojeni do činností některého sportovního oddílu ve městě 

nebo ve škole (SK Mladých nadějí) patří k nejlepším a je vidět, jak působí správně strávený 

volný čas. Naopak u některých žáků se projevuje nechuť sportovat a zvyšovat svou tělesnou 

zdatnost. Tito žáci se často vyhýbají cvičení omluvenkami od rodičů. Na zlepšení výuky 

pozitivně působila reprezentace školy v přespolním běhu, vybíjené, volejbalu, florbalu, kopané, 

atletice, softbalu v rámci soutěží mezi školami. Zvýšená motivace a příprava vybraných žáků 

pozitivně působila i na ostatní žáky. K těmto motivačním akcím patřila celá řada sportovních 

soutěží, které ZŠ připravila ve spolupráci se Sportovním klubem Mladých nadějí a Oddíly 

kanoistiky a juda v Týně nad Vltavou. 

- Pohár starosty Týna nad Vltavou ve florbalu 

- Základní a postupová kola Coca-cola cupu v kopané dívek a chlapců 

- XIII. ročník memoriálu Václava Poroda v softbalu. 

- Vánoční soutěžení žáků 4. A 5. tříd. 

- V rámci Vltavotýnska -  turnaje nebo přátelská utkání ve florbalu, kopané, vybíjené. 

       Největší nároky pak kladla výuka ve sportovních třídách  6.B, 7.B, 8.C, 9.B.  Z tohoto 

důvodu byla v zimním období pronajata sportovní hala v Týně nad Vltavou. 

Dále žáci 6.B se zúčastnili zimního soustředění v Zátoni na Šumavě.   
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Žáci ze 6. – 9. tříd se zúčastnili atletického soustředění v týně nad Vltavou. 

V měsíci březnu proběhl bruslařský kurz pro žáky 6.-9. tříd v Soběslavi. 

     V tomto školním roce se podařilo oslovit dostatečný počet rodičů dětí 5.tříd pro otevření 

sportovní třídy v 6.ročníku pro školní rok 2017/18. 

       

     Tělovýchovné kroužky  -      Kroužek míčových her pro žáky 1. stupně pod vedením   

p.učitele Vondrušky navštěvovalo 16 dětí.  Kroužek atletiky a kopané pro mladší a starší žáky 

v počtu 24 dětí, oddíl florbalu chlapců v počtu 14 dětí, kroužek florbalu dívek v počtu 16 dětí  

pod vedením  p. učitele Vágnera a p. učitele Soukupa. 

 

     Sportovní klub MLADÝCH NADĚJÍ 

Sportovní klub Mladých nadějí úspěšně zabezpečil sportovní soustředění, kurzy sport. 

tříd (zimní - běžecké lyžování, atletika, vysokohorská turistika) a sportovních kroužků školy. 

Členská základna SK byla v tomto šk. roce 72 členů. 

      Bohatá činnost sportovního klubu se odráží i ve výsledcích školy na jednotlivých 

soutěžích mezi ZŠ. 

       Mezi největší sportovní úspěchy patří postup starších dívek do republikového finále  

v přespolním běhu v Hradci Králové – 11. místo.  

Druhé místo v republikové kvalifikaci v minikopané dívek (Příbram) – 6. -10. místo v ČR 

Dalším úspěchem je 5.-8. místo v ČR v kopané dívek v Jihlavě. Mezi krásné úspěchy patří 

postup do republikové kvalifikace mladších dívek ve florbalu v Plzni a krajské finále v 

atletice. 

        Florbalový oddíl dívek se pak zapojil do juniorské ligy, kde ve své skupině s týmy 

z Jižních Čech a Vysošiny vybojoval 4. místo. Pro příští sezonu vzniká tým dorostenek.  

       Sportovní klub Mladých nadějí vznikl a působí při ZŠ. Úzká spolupráce přináší dobré 

výsledky pro oba subjekty, ale především přivádí široké spektrum dětí k aktivní sportovní 

činnosti. 

      

     Sportovní areál 

      V průběhu celého roku probíhá údržba sportovního areálu školy s cílem zkvalitnění 

povrchů jednotlivých sportovišť. 

      V březnu a dubnu 2017 proběhla údržba v sektoru skoku dalekého a volejbalových kurtů. 
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      Problém, který přetrvává, je nedostatečné zabezpečení celého areálu před činností 

různých part, které se zde scházejí (volné pobíhání psů, kouření). Tento stav se však zlepšuje. 

      Cílem školy je realizace dalších připravených projektů na výstavbu a rekonstrukci 

sportovního areálu, který by sloužil jak dětem školy, tak široké veřejnosti. Vytvořit kulturní 

prostředí pro děti, mládež a dospělé k rozvoji sportovních dovedností a rozvoji fyzické 

zdatnosti. 

       

      Lyžařský výcvik se konal ve dnech 5.2. – 12.2. 2017 v Zátoni na Šumavě, ubytování 

v pensionu Pod Pralesem. Vedením kurzu byl pověřen p. učitel Robert Soukup. Instruktory 

LVK byla pi.učitelka Jana Míková a p. Miroslav Petřík. Lékařem LVK byl p. Martin Brož. 

      Lyžařského kurzu se zúčastnilo 29 žáků. Lyžařské terény v místě konání kurzu jsou pro 

účely LVK velmi dobré. Účastníci kurzu dosáhli velmi dobré úrovně dovedností na sjezdových 

a běžeckých lyžích. Žáci sportovní třídy zvládli také základy carvingového lyžování. Výchovně 

vzdělávací plán kurzu byl splněn. Během kurzu došlo k úrazu u jednoho žáka, který si druhý 

den naštípl kůstku v oblasti kotníku, byl převezen do nemocnice v Prachaticích a večer byl 

převezen rodiči domů.  

Další tři děti ve čtvrtek převezeny rodiči domů z důvodu zhoršujícího se nachlazení. 

 

 

Zpráva o činnosti školní družiny 

 Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 120 dětí 1. – 4. ročníku 4 oddělení školní 

družiny. IV. oddělení se opět otevíralo na 2 hodiny denně.  

 Činnost ŠD vycházela z požadavků ŠVP školy a školní družiny. Veškerá činnost byla 

podřízena požadavku odstranit psychickou únavu ze školního vyučování, v co největší míře 

načerpat další síly, ale také uplatnit nové poznatky, znalosti a schopnosti v praxi. Tomuto cíli 

byl přizpůsoben i celoroční plán práce pro ŠD, který byl tematický odlišný pro I. a II. oddělení 

a pro III. a IV. oddělení ŠD. Společné byly celodružinové akce, jež se těšily u dětí velké oblibě. 

Za zmínku stojí např. seznámení s kroužkem ,,Věda nás baví“, halloweenské dýňování, hledání 

pokladu skřítka Kaštánka, vánoční setkání u stromečku, soutěž ,,ŠD má talent“, karnevalový 

rej, ,,Zdravotníci v akci“, velikonoční koledování, čarodějnický rej na dopravním hřišti, 

fotbalové utkání s dětmi ze ZŠ Temelín, návštěva zástupců hasičského sboru s ukázkou 
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techniky, cirkusové představení aj. Příběh těchto akcí je zdokumentován a fotografie jsou 

umístěny na webových stránkách školy.  

 V letošním školním roce vykonaly ve ŠD souvislou pedagogickou praxi i studentky 

VOŠ a SPgŠ Prachatice a pedagogických fakult.   

 

 

VI. Zpráva o činnosti školní jídelny ve školním roce 2016/2017 
 

Ve školním roce 2016/2017 bylo v jídelně přihlášeno 456 strávníků a to ve věkových 

kategoriích 7 -10 let      182 strávníků,   11 -14 let     172  strávníků,  15 a více     47 strávníků 

z řad žáků a 55 zaměstnanců školy. Ve školní kuchyni pracuje 6 zaměstnanců z toho jedna 

pomocná síla na 4 hodiny. Tato nová síla byla přibrána z důvodu nárůstu strávníků a také 

z důvodu dlouhodobého onemocnění vedoucí školní jídelny a tím i většího pracovní nasazení 

hlavní kuchařky. 

I v tomto školním roce jsme se snažili o dodržování doporučení ministerstva školství 

a zdravotnictví: „Pestrost stravy“. Komunikujeme s dětmi a s rodiči t a přesvědčujeme je, že 

nastavený směr stravování je ve školních jídelnách dobrý. Domníváme se, že se nám to pomalu 

daří a rodiče i děti chápou, že vyvážené jídlo je pro život důležité.     

Dále pokračujeme v tematických dnech, na které se strávníci těší, a když se blíží dané 

období, tak se ptají, zda zase tento den proběhne. To nám dělá velikou radost. 

 

 

  VII. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 
      

     Ve školním roce 2016/2017 nebyla na škole provedena místní inspekční činnost ČŠI. 

Vedení školy ovšem v tomto školní roce absolvovalo několik šetření ČŠI formou 

elektronických dotazníků odesílaných přes portál ČŠI a nahrazujících šetření místní: 

INEZ Využívání digitálních technologií a strategické plánování, INEZ Prevence 

rizikového chování v ZV, SV,  INEZ Tělesná výchova, INEZ Občanské vzdělávání v ZŠ, 

INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti, INEZ Počty romských žáků a problematika 

asistenta pedagoga, INEZ Výběrové zjišťování, INEZ Školní stravování. 

Z dalších kontrolních orgánů  

Ve dnech 31. 7. – 4. 8. 2017 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola MÚ Týn nad 

Vltavou pracovnicí Ing. Ladou Clumeckou za období 07/2016 – 07/2017. V kontrolním zjištění 
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bylo uvedeno, že účetnictví je vedeno správně, průkazně, srozumitelně. Nebylo konstatováno 

žádné nehospodárné, neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. 

Dne 8.6.2017 proběhla pravidelná kontrola OSSZ se závěrem, že opatření k nápravě se 

neukládá. 

Od 3. 8. 2017 do 4.9.2017 probíhala kontrola monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu 

číslo CZ.1.14/2.4.00/34.03249 „Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana“ 

ze strany poskytovatele ROP JIHOZÁPAD. Kontrolní skupina nestanovila žádná nápravná 

opatření.  

Všechny záznamy jsou uloženy v ředitelně školy. 

 
 

VIII. Přehled DVPP  za rok 2017 

 
Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP je uvedena v následujících tabulkách. 

Větší účasti brání nepochopení organizátorů, kteří pořádají akce v dopoledních hodinách, kdy 

má učitel plnit své povinnosti ve škole. Uvolňováním učitelů je narušována výuka a škole 

a vznikají zbytečné výdaje za placení suplování. 

 

  

DVPP -  prevence sociálně patologických jevů 

Datum Jméno  
účastníka 

Kurz Placen
o 

Pořádá Název akce Cestov
né 

11.-.12.10. 

2016 

Mgr. 
Vlášková 

1500,0
0 

Fa 
č.524 

Magdaléna,o.
p.s.,Mníšek 
pod Brdy 

Prevence  4.-
5.ročník aneb 
zdravý životní 
styl, zdravotní 
výchova a 
dopravní 
výchova 

396,00 

19.9.2016 Mgr.Kamarý
tová 

1500,0
0 

Fa 
č.436 

Magdaléna,o.
p.s.,Mníšek 
pod Brdy 

Kočičí   zahrada 441,00 

7.11.2016 Mgr. 
Podhradská 

590,00 

 

Fa 
č.684 

 

NIDV 
Č.Budějovice 

Cesty spolu – 
spolupráce 
asistenta 
pedagoga a 
učitele 

 

176,00 

4.1.2017 Mgr. 
Kamarýtová 
V. 

  Magdaléna,o.
p.s.,Mníšek 
pod Brdy 

Kočičí   zahrada                
479,00 
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13.1.2017 Mgr. 
Suchanová 

  Magdaléna,o.
p.s.,Mníšek 
pod Brdy 

Třídnické hodiny 
aneb „Kuchařka 
na prevenci“ 

417,00 

 

5.1.2017 Mgr. 
Vlášková 

  Magdaléna,o.
p.s.,Mníšek 
pod Brdy 

Prevence 4.-
5.ročník aneb 
„zdravý životní 
styl, zdravotní 
výchova a 
dopravní 
výchova“ 

 

               
380,00 

 

29.5.2017 Mgr. Vašica 680,00 Fa č. 
333 

NIDV, 
Č.Budějovice 

Rizikové chování 
dětí a mládeže 

674,00 

  

 

DVPP -  vedoucí pracovníci 

Datum Jméno  
účastníka 

Kurz Placeno Pořádá Název akce Cestovné 

11.10.2016 Mgr. 
Vašica 

650,00 Faktura 

Č. 601 

NIDV , 
Č.Budějovice 

Plnění 
povinné 
školní 
docházky v 
zahraničí 

680,00 Kč 

6.4.2017 Mgr. 
Kubátová 

Není 
akreditace 

zdarma NIDV Vykazování 
podpůrných 
opatření 

168,00 

22.3.2017 Mgr.Vašica Bez 
akred. 

zdarma eduTek Anipa Trade 
Services 

719,00 

 

DVPP -  cizí  jazyky  

Datum Jméno  
účastníka 

Kurz Placeno Pořádá Název akce Cestovné 

2.11.-
14.12.2016 

Mgr. 
Šnorková 

ŠABLONY  NIDV, 
Č.Budějovice 

ŠABLONY 
– Kurz AJ 

880,00 

2.11.-
14.12.2016 

Mgr. 
Chmelová 

ŠABLONY  NIDV, 
Č.Budějovice 

ŠABLONY 
– Kurz AJ 

880,00 

2.11.-
14.12.2016 

Mgr. 
Vlášková 

ŠABLONY  NIDV, 
Č.Budějovice 

ŠABLONY 
– Kurz AJ 

880,00 

 

880,00 

2.11.-
14.12.2016 

Mgr. 
Suchanová 

ŠABLONY  NIDV, 
Č.Budějovice 

ŠABLONY 
– Kurz AJ 
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DVPP – environmentální výchova 

Datum Jméno  
účastník
a 

Kurz Placen
o 

Pořádá Název akce Cestovn
é 

15.11.16 Mgr. 
Šímová 

200,0
0 

Pokl 
č.388 

Cassiopeia,Č.Bud
ějovice 

Není akreditace  

Podzimní dny 
EVVO- 
konference 
učitelů 

158,00 

29.11.16 

 

Mgr.Mík
ová 

200,0
0 

Pokl. 
č.426 

Cassiopeia, 
Č.Budějovice 

Udržitelný 
rozvoj 

152,00 

17.2.2017 Mgr. 
Míková 

250,0
0 

Pokl.č.
43 

Klub ekologické 
výchovy,Praha 

Přírodní a 
kulturní 
dědictví 
regionů ČR a 
jejich 
management 

154,00 

 

DVPP -  IŽ, ostatní 

Datum Jméno  
účastníka 

Kurz Placeno Pořádá Název akce Cestovné 

30.- 
31.8.16 

Mgr . 
Kamarýtová   
Vl. 

  APLA jižní 
Čechy, z.ú. 

Tábor 

Kurz pro 
asistenty 
pedagoga žáka 
s poruchou 
autistického 
spektra 

328,00 

30.11.16 Mgr. 
Koberová 

590,00 Fa č. 
730 

NIDV, 
Č.Budějovice 

Plán pedagog. 
podpory a práce 
s žákem v rámci 
1.stupně 
podpůrného 
opatření 

163,00 

16.1.17 Mgr. 
Podhradská 

590,00 Fa č. 11 NIDV 
,Č.Budějovice 

Žák s potřebou 
podpůrných 
opatření 
v běžné ZŠ 

181,00 

8.7.-
14.7.17 

Mgr. 
Drhovská 

5250,00 Fa č. 
183 

Keramické 
studio Jarmily 
Tyrnerové , 
Dvůr Králové 

Základy 
keramických 
technik 

 

25.4.17 Mgr. 
Suchanová 

Mgr. 
Hájíčková 

Mgr. 
Kamarýtová 

hrazen  

MAS 
Vltava 

 APLA Žák 
s Aspergerovým 
syndromem 

konáno 
na ZŠ 
Malá 
Strana 
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Mgr. 
Nekolová 

K. Peštová 
2.6.2017 Mgr. 

Podhradská 
630,00 Fa č. 

337 
NIDV, 
Č.Budějovice 

Plán 
pedagogické 
podpory a práce 
s žákem v rámci 
1.stupně 
podpůrného 
opatření 

152,00 

 

DVPP -  zvyšování kvalifikace 

Datum Jméno  
účastníka 

Kurz Placen
o 

Pořádá Název akce Cestovné 

23.2.17 Mgr. 
Zíková 

560,00 Fa 
č.101 

Tvořivá škola, 
z.s. Brno 

Tvořivá škola 
– činnostní 
učení 

Přípravná 
početní cvičení 

176,00 

23.2.17 Mgr. 
Hlaváčov
á 

560,00 Fa 
č.101 

Tvořivá škola, 
z.s. Brno 

Tvořivá škola 
– činnostní 
učení 

Přípravná 
početní cvičení 

176,00 

 

23.2.17 Mgr. 
Kamarýto
vá 

560,00 Fa 
č.101 

Tvořivá škola, 
z.s. Brno 

Tvořivá škola 
– činnostní 
učení 

Přípravná 
početní cvičení 

176,00 

19.-
24.3.17 

Mgr. 
Vondrušk
a 

4 180,00 Fa 
č.151 

BP Sport 
s.r.o., 
Č.Budějovice 

Základní kurz 
pro instruktora 
školního 
lyžování 

2 466,00 

12.4.2017 Mgr. 
Nováková 

640,00 Fa č. 
249 

NIDV  
Č.Budějovice 

Vyhledávání a 
identifikace 
nadání 

160,00 

28.4.2017 Mgr. 
Podhrads
ká 

610,00 Fa 
č.272 

NIDV,Č.Budě
jovice 

Hodnocení a 
klasifikace 
jako prvek 
pozitivní 
motivace 

152,00 
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Hodnocení výuky podle ŠVP 

Od 1. září 2016 je náš ŠVP v souladu s novým RVP.  

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura má v na 1. stupni sníženu minimální časovou dotaci 

o dvě hodiny (z 35 na 33 hodin), o které byla navýšena disponibilní časová dotace, která byla 

opět použita pro tento obor. 

v Charakteristice ŠVP byly nově vytvořeny kapitoly – zabezpečení výuky žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků. Byl 

vypracován systém pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické 

podpory a individuálního vzdělávacího plánu těchto žáků. Celý školní rok jsme testovali 

funkčnost těchto opatření a realizovali je v souladu s RVP. 

Dle "Metodického doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu" jsme celý 

ŠVP překontrolovali a bylo konstatováno, že obsahuje všechna doporučená témata i učivo. 

Dle opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy byla do ŠVP zařazena výuka 

plavání, která se na naší škole realizuje ve druhém a třetím ročníku v rozsahu 40 hodin. 

Po vzájemné konzultaci pedagogického sboru jsme se rozhodli nedělat v našem ŠVP žádné 

další změny a úpravy. 

Provedli jsme též zásadní technickou změnu. Celý ŠVP jsme vložili do programu InspIS. 

 

Hodnocení a klasifikace 

Přehled klasifikace školy za 1. a 2. pololetí je součástí této zprávy. Na 1. stupni dělal 

opravnou zkoušku žák z 5.B nebyl úspěšný, proto bude pakovat příslušný ročník.  Na 2. stupni 

dělali tři žáci opravné zkoušky, dva z devátého ročníku a jeden ze šestého ročníku. Žákyně ze 

6. ročníku nebyla úspěšná u opravných zkoušek a bude ročník opakovat. Protokoly o těchto 

zkouškách jsou uloženy v ředitelně školy. 

Ke klasifikaci nebyly ze strany rodičů připomínky ani stížnosti.  

 

 

 

IX. Materiálně technické zabezpečení 

Tato oblast je finančně zajišťována ze dvou zdrojů. Z prostředků krajského úřadu určených 

na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) by se měly pokrývat náklady na vybavení a služby 

spojené s výukou. Letošní výše příspěvku na ONIV ve výši 523 128 Kč je dostatečná a plně 
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pokrývá potřeby školy. Prostředky ONIV jsou určeny na zajištění plavecké výuky (cca 

88 000 Kč), školních potřeb pro žáky 1. ročníku (cca 12 000 Kč), integrované žáky (23 500 Kč 

– tyto prostředky budou částečně vráceny v případě rediagnostiky integrovaných žáků), 

cestovné (12 000 Kč), další vzdělávání pedagogů (30 000 Kč), nově pak se zde musí blokovat 

peníze na pokrytí nemocenské. Tato částka je nepředvídatelná, ale každým rokem se zvyšuje. 

Zákonné pojištění odčerpává cca 60 000 Kč. Zbývající část je určena na nákup učebnic (cca 

110 000 Kč) a učebních pomůcek (100 000 Kč). To jsou částky dostačující a dovolí provádět i 

postupnou obnovu fondu učebnic a pořizování i finančně náročnějších pomůcek, jako jsou 

interaktivní tabule, projektory, počítače a další.  

Významným zdrojem financí jsou i peníze získané na podpůrná opatření pro integrované 

žáky, kteří byli vyšetřeni v SPC od září 2016. Prozatím škola na podpůrných opatřeních získala 

cca 60 000 Kč na materiální podporu žáků se speciálními vzdělávacími problémy. Z těchto 

prostředků byly pořízeny multidotykové počítače, speciální software a mnoho dalších 

rozličných prostředků a pomůcek. 

     Druhým zdrojem pro financování provozu školy jsou prostředky z rozpočtu MÚ určené 

na zajištění provozu školy. Výše poskytnutých prostředků odpovídá reálné potřebě školy a při 

rozumném a hospodárném využití jsou pro potřeby školy dostačující.  

 Tyto prostředky jsou určeny na energie, vybavení nábytkem, opravy a údržbu, správu 

budov, kancelářské potřeby, služby spojené s provozem, cestovní náhrady. Prostory školy musí 

být také pravidelně malovány, na malování je každoročně věnována částka cca 50 000 Kč. 

Čerpání prostředků bylo v souladu se závaznými ukazateli stanovenými Městem. Na nákupy 

materiálu a majetku bylo vyčerpáno cca 582 000 Kč, na energie a služby to bylo cca 1 663 000 

Kč, z toho teplo činilo 1 120 000 Kč. Na opravy bylo vyčerpáno 278 000 Kč. V tomto roce byla 

zrealizována celá řada akcí, které zlepšily pracovní prostředí žákům i pracovníkům školy, 

některé přispěly ke zvýšení bezpečnosti školy. Z těch nejvýznamnějších akcí je možno 

jmenovat provedení rekonstrukce dveří do přípravny v kuchyni. Dále byl zrekonstruován 

povrch volejbalového hřiště za použití nové antuky. Na halu školy byly umístěny vitríny 

zhotovené místním truhlářem, na hale školy bylo zrekonstruováno nedostatečné osvětlení a celá 

hala byla vymalována. Koncem měsíce května byla provedena dezinfekce žákovských toalet 

celoplošným prostorovým postřikem formou plynování a aerosolu. V průběhu začátku nového 

školního roku bude pořízena myčka do kuchyně, na kterou vyhlašuje Město Týn nad Vltavou 

výběrové řízení. 
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Z důvodu rozrůstajícího se počtu tříd druhého stupně bude v průběhu prázdnin vybavena 

učebna novým školním nábytkem od firmy Multip. Učebna bude ve stejném období doplněna 

o dataprojektor. Zkušebně budou v jedné z učeben druhého stupně opraveny desky školních 

lavic místním truhlářem. 

Pro zvýšení bezpečnosti bez problému funguje systém vstupu do školy s čipy, které 

umožňují vstup jen povolaným osobám. Systém dává přehled o příchodu a odchodu žáků 

i zaměstnanců. Areál školy je nadále monitorován kamerovým systémem. 

I nadále zůstávají některé akce, které nelze realizovat, protože to přidělené finanční 

prostředky nedovolují. Kritickou je stále zejména situace s nedostatkem místa pro tělesnou 

výchovu. Jedna tělocvična nestačí pro výuku Tv ve všech třídách. Nouzově je tento stav řešen 

pronájmem sportovní haly, do budoucna je možno vyřešit tento problém jen výstavbou 

gymnastického sálu. Škola má zpracovanou projektovou dokumentaci pro případ, že by bylo 

možno čerpat finanční prostředky z nějakého grantu. Problémem bude, že v případě přidělení 

grantu nemá škola dostatek financí na spoluúčast a záruky za její úhradu by musel na sebe vzít 

zřizovatel. Legislativa totiž neumožňuje škole, aby si vzala půjčku nebo úvěr. Zřizovatel však 

potřebné finance na realizaci akce nemá. Dalším dlouhodobým problémem je vybavení tříd 1. 

stupně nábytkem.  
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X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Název projektu Rok realizace 
Celkové náklady 

(způsobilé) 

Zdroj financování/ 

podpory 
Popis, výsledek projektu 

Nové modulové výukové a 

inovativní programy-zvýšení 

kvality vzdělávání 

 

CZ.1.07/1.1.14/01.0063 

OPVK 

02/2009 – 

01/2012 

4 183 649,05 Kč ESF + státní 

rozpočet 

 Pořízena nová multimediální učebna s 27 ks PC sestav, 

interaktivní tabulí, projektorem, tiskárnou, viziualizérem, 

fotoaparáty, kamerami pro žáky školy. 

 Vybaveny odborné učebny projektory. 

 Vytvořeno 6 sad učebních materiálů. 

Moderní škola – zkvalitnění 

výuky 

 

CZ.1.07/1.4.00/21.3168 

MŠMT - OPVK 

09/2011 – 

02/2014 

2 211 189 Kč ESF + státní 

rozpočet 

 Pořízena jazyková učebna. 

 Další učebny vybaveny interaktivními tabulemi, projektory a 

notebooky. 

 Vytvořeny sady digitálních učebních materiálů. 

 Pořízeno 18 ks PC sestav pro počítačovou učebnu. 

Aktivní škola – podpora, 

zlepšení kvality vzdělávání a 

výuky na ZŠ 

 

CZ.1.07/1.1.14/02.0049 

OPVK 

09/2013 – 

12/2014 

2 086 941,16 Kč ESF + státní 

rozpočet 

 Pořízeno vybavení do dílen a pozemků. 

 Bude vybudována venkovní učebna – altán pro 29 žáků 

v areálu školy. 

 Sady výukových materiálů. 

 

Fyzikální učebna 12/2011 198 979 Kč Nadace ČEZ  Pořízení nového učitelského pracoviště s fyzikálními přístroji a 

pomůckami. 

 Pořízení sady digitálních přístrojů Pasco Fyzika. 
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Modernizace Základní školy 

Týn nad Vltavou, Malá 

Strana 

CZ.1.14/2.4.00/34.03249  

ROP NUTS II Jihozápad 

 

01/2015 

 - 

06/2015  

1 535 824,61 Kč Evropský fond pro 

regionální rozvoj + 

státní rozpočet 

+ 10% spoluúčast 

 

 

 Vybavení chemické laboratoře včetně rekonstrukce plynových 

rozvodů 

 Vybavení speciálního odloučeného pracoviště laboratoře 

chemie 

 Vybavení dílen 

 Vybavení dvou učeben 1. stupně 

Podpora čtenářské a jazykové 

gramotnosti na ZŠ 

 

CZ.1.07/1.1.00/56.1928 

MŠMT - OPVK 

07/2015 

- 

12/2015 

971 301 Kč ESF + státní 

rozpočet 

 Jazykový kurz v délce trvání 14 dnů v Anglii pro 3 vyučující 

AJ 

 Jazykový pobyt pro žáky v délce 7 dnů v Anglii 

 Čtenářské dílny od 2. ročníku 

 Pořízení knih, rozhlasu 

Rozvoj technických a 

jazykových dovedností 

 

CZ.1.07/1.1.00/57.0875 

MŠMT - OPVK 

09/2015  

- 

12/2015 

431 505 Kč ESF + státní 

rozpočet 

 Podpora technických dovedností žáků i učitelů 

 Podpora jazykových dovedností žáků a učitelů prostřednictvím 

blended - learningu 

Podpora školy formou Šablon 

pro ZŠ 

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_22/0002

902 

MŠMT – OPVVV 

09/2016 

- 

08/2018 

1 193 660 Kč ESF + státní 

rozpočet 

 Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou 

doučování 

 Vzájemná spolupráce pedagogů + tandemová výuka 

 Čtenářský klub 

 Kluby deskových her 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská 

gramotnost, jazyky, inkluze 

 

Celkem: 12 898 104 Kč 
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Aby nás beránek nepokakal. 

Dne 12. 4. 2017 žila celá ZŠ Malá Strana velikonočními přípravami. Třídní kolektivy 

vyráběly velikonoční dekorace, informační plakáty o slavení tohoto svátku, jiné zkrášlovaly 

a chystaly vstupní prostory školy a halu. Jedna skupina si vyráběla oděvy z recyklovatelného 

materiálu a trénovala choreografii na své vystoupení. Vše směřovalo k odpolednímu setkání 

žáků současných i bývalých, učitelů, rodičů, pozvaných hostů a přátel školy. V půl třetí jsme 

všichni netrpělivě očekávali, zda někdo vůbec přijde. Naše obavy velmi brzy rozptýlily davy 

rodičů, které zcela zaplnily prostory naší haly. Během odpoledne proběhly dvě módní přehlídky 

našich žákyň, které jako pravé profesionálky předvedly své originální a vtipné kostýmy. Prostor 

před pódiem byl plný stánků, ve kterých děti nabízely své výrobky všem příchozím. Jsme rádi, 

že díky finanční podpoře skupiny ČEZ v rámci Oranžového roku jsme mohli nabídnout i malé 

občerstvení, které velmi výrazně obohatila i paní Tabiová svými cukrářskými dobrotami. 

Doufáme, že toto příjemně strávené společné setkání nebylo poslední. 

 

 

Za pg. sbor ZŠ Malá Strana Mgr. Lenka Šnorková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.cez.cz/
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XI. Školní knihovna ZŠ Malá Strana Týn nad Vltavou informuje: 
 

V letošním školním roce bylo ve školní knihovně půjčeno 1 172 knih. 

Služeb knihovny mohou využívat všichni žáci naší základní školy, pochopitelně také všichni 

učitelé, ale zavítají k nám i zájemci z řad nepedagogických pracovníků či učitelé, kteří už 

užívají zaslouženého odpočinku a nás těší, že i s našimi knihami. 

 Letošní novinkou v činnosti knihovny byl Čtenářský klub, jehož členové docházeli 

přímo do knihovny, knihy si zde půjčovali, četli, hovořili jsme o nich, než si je půjčili domů, 

s mnohými texty se pracovalo např. formou dramatizace či inspirace k vlastní tvorbě. V rámci 

Čtenářského klubu také vznikly dva Občasníčky (vánoční a velikonoční) s autorskou tvorbou 

členů klubu.  V rámci projektu týkajícího Čtenářského klubu bylo také možné zakoupit 

v letošním roce pro naše čtenáře následující knihy: 

Našlo se koťátko – S. Mongredien,  

Josífkův pekelný týden – D. Krolupperová 

Lichožrouti – P. Šrut 

Harry Potter a tajemná komnata – J. Rowlingová 

Labyrint světa a ráj srdce – J. A. Komenský 

od Ivony Březinové knihy Začarovaná třída, Lentilka pro dědu Edu, Robinson Crusoe na 

ostrově zvířátek, 

Fimfárum – J. Werich 

Vita Caroli – vlastní životopis Karla IV. 

Harry Potter a prokleté dítě – J. Thorne 

Tajný deník Adriana Molea – S. Townsendová 

Škola Malého stromu – F. Carter 

9. díl Deníku malého poseroutky  - J. Kinney 

Posledně jmenovaný titul byl přímo pořízen na přání žáků a dá se říci, že série „Poseroutků“ 

je v současné době nejčastěji půjčovanou knihou mezi dětmi.  Mezi dívkami si oblibu získaly 

zejména knihy Johna Grüna.  Oblíbenou kolektivní četbou, zapůjčovanou učiteli, se v letošním 

roce stal Policejní křeček  od D. Krolupperové či Tatínku, ta se ti povedla od Zdeňka Svěráka. 

Nazapomínáme ani na klasiky, jakými jsou Děti z Bullerbynu, Dva roky prázdnin a další. 

 K podstatnému zvýšení čtenářské gramotnosti našich žáků přispěla celoškolní čtenářská 

soutěž pořádaná učiteli českého jazyka. Žáci jednotlivých tříd proti sobě soutěžili ve znalostech 
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předem vytipovaných knih nejen ze školní knihovny. O mnohé tituly byl veliký zájem. Ten 

ostatně podpořila i přednáška paní spisovatelky Březinové, které se někteří žáci zúčastnili 

v Městské knihovně. 

 Do povědomí mladších žáků vstoupila naše žákovská knihovna při akci Noc 

s Andersenem, kdy žáci s učiteli měli do prostor knihovny volný přístup. Od druhého pololetí 

tak znatelně přibyl zájem dětí z prvního stupně a především prvňáčků. Knihy objednávané 

v tomto roce proto zohledňují i tuto věkovou kategorii. Zejména u těchto začínajících čtenářů 

doufáme, že si ke knize najdou cestu i v dalších letech. 

 

Mgr. Stanislava Bumbová 

 

 

XII. Prezentace školy na veřejnosti 
        

           Naši školu se snažíme pravidelně prezentovat v místním měsíčníku Vltavín a 

informovat veřejnost o dění a novinkách ve škole (výběr z článků přikládáme v této kapitole). 

Pokračujeme nadále ve spolupráci s MF DNES s využíváme možnosti prezentace našich 

prvňáčků pomocí tohoto republikového deníku. Tento počin byl velmi pozitivně vnímám 

především ze strany rodičů.  

Naše škola byla loni vybrána redakčním týmem ČT k natáčení pořadu Šikulové, který byl 

vysílán na kanálu ČT D.  

Pro širokou veřejnost byla vytvořena možnost prohlédnout si naši krásnou budovu pomocí 

virtuální prohlídky, kterou jsme se začátkem školního roku připravili na webových stránkách 

školy: http://www.zstynms.cz/ v sekci Aktuality. Nový žáci mají tímto možnost projít si školu 

v klidu domova a ukázat rodičům, kde je jim ve škole nejlépe.      

          Žáci prezentují naši školu i prostřednictvím svých sportovních úspěchů spojených 

mnohdy s medializací celorepublikové úrovně. Dále se snažíme přiblížit veřejnosti dění  ve 

škole pozváním na různé akce školy, např.  program pro rodiče a děti „Klubíčko předškoláků“, 

recitační soutěž „Svátek slov“, vzorové  hodiny, a další. 

     Dalším krokem byl návrh prezentace školy formou veřejné vitríny umístěné na veřejné 

ploše ve středu města. Velmi pozitivní reakce od rodičů na pravidelně aktualizované informace 

ve vitríně - prezentace školy veřejnosti pomocí vitríny.  



36 

 

 

Tři první třídy na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 

      První školní den proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků za účasti pozvaných představitelů 

města Týn nad Vltavou. S velkým potěšením jsem 1. 9. popřál příjemné studium na naší škole 

všem novým tvářím v nejmenších školních lavicích po boku paní místostarosty Ing. Pavly 

Fraňkové a poslankyně parlamentu ČR Mgr. Vlasty Bohdalové, která si naši školu k uvítání 

prvňáčků v jejich slavný den vybrala jako jedinou ze všech jihočeských škol.  Mám velikou 

radost, že jsem mohl uvítat prvňáčky ve třech prvních třídách s krásným počtem žáků: 21, 20 a 

19, kde bude žákům jistě výborně.   

     Dovolím si jako ředitel školy touto cestou poděkovat zřizovateli školy, panu starostovi a 

představitelům města za dosavadní výbornou spolupráci v minulém školním roce a věřím, že 

bude probíhat ve stejném duchu i nadále. Rodičům žáků děkuji za důvěru nám vloženou, kterou 

při vzdělávání jejich potomků nezklameme. 

                                                                                                          Mgr. Miroslav Vašica 
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Příroda jižní Afriky na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 

       Ve spolupráci s Baltským muzeem v Soběslavi a Veselí n. Lužnicí byla v prostorách školy 

pořádána výstava prof. RNDr. Jana Sudy, Ph.D. a RNDr. Radky Sudové, Ph.D., kterou tvořil 

soubor nádherných fotografií krajin, živočichů a především úchvatných rostlin Jihoafrické 

republiky, Namibie a Lesotha. Jihoafrická republika se díky nesmírné různorodosti přírody           

i kultury pyšní přívlastkem „celý svět v jediné zemi“, sousední Namibie nabízí nejvyšší písečné 

duny a v horském království Lesotho se téměř zastavil čas. Společně s oblastí Kapska takto 

autoři zachytili pro veřejnost i naše žáky skutečný botanický i zoologický ráj. 

      Všichni, kdo přijali pozvání do tohoto úchvatného světa barev jistě nelitovali a nám je ctí, 

že jsme mohli v našich prostorách takto úchvatná díla vystavovat. 

                                                                                              Mgr. Miroslav Vašica 

                                                                                                       ředitel školy 
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ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana zve na výstavu 

„Poznáváme a chráníme přírodu“ 

    Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana ve spolupráci se ZO Českého svazu 

ochránců přírody zvou širokou veřejnost na výstavu "Poznáváme a chráníme přírodu", která se 

uskuteční na hale školy.  

      Vernisáž výstavy se bude konat v pátek 11. listopadu 2016 od 17 hodin. 

      Současně mi dovolte poděkovat Ing. Josefu Jahelkovi a Ing. Františku Vališovi za to, že 

spolu se svým týmem tuto nádhernou výstavu připravili. Je nutno poznamenat, že toto činili 

naprosto nezištně jen na základě výborné spolupráce s naší ZŠ.  Výstava je určena nejen pro 

žáky naší školy, ale jako výborný doplněk učiva jí jistě rády využijí i ostatní vzdělávací instituce 

v Týně nad Vltavou a se zájmem ji zdarma navštíví i veřejnost.  Výstava potrvá do 9.12.2016. 

                                                                                                                 Mgr. Miroslav Vašica 
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Výsadba stromů na Semenci 

V pondělí 3.10. a ve čtvrtek 6.10. vyrazili žáci 9.A a 7.A do Přírodovědného muzea 

Semenec. V rámci projektu Vodní biotop vysazovali žáci stromy, keře a byliny odpovídající 

danému úseku řeky tzn. prameniště, středního i dolního toku. Smyslem projektu je totiž 

zpomalit odtok srážkových vod a zadržet je v tůních a korytu umělé řeky. Biotop byl dotvořen 

právě výsadbou rostlin, které zprostředkovali naši studenti. Skupinky žáků sázely, nosily vodu, 

vozily půdu a zatloukaly kůly k mladým stromkům. I  přes nevlídné počasí vysadili žáci 

s velkým nasazením všechny rostliny. Odměnou pak byla krátká prohlídka celého areálu a 

nových interaktivních prvků. Zároveň tato akce předznamenala mezinárodní Den stromů 

20.10.2016, při jehož příležitosti žáci zasadili i tři nové stromy Ořešáku černého přímo v areálu 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana. 
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Slavnostní předávání diplomů na zimním stadionu v Soběslavi 

 

Dne 21. 10 2016 se konalo závěrečné ukončení všech pěti lekcí kurzu bruslení. Celý kurz 

„Děti do bruslí“ absolvovalo 18 našich prvňáčků na zimním stadionu ve městě Soběslavi. 

Žáci si všechny lekce velice užili a naučili se zde základy bruslení. Zároveň udělali veliký 

pokrok a jejich rozzářené úsměvy mluvily za vše.  

Děkujeme za krásné vedení celého kurzu především panu Zdeňku Ondřejovi – bývalému 

vynikajícímu extraligovému hokejistovi HC Motor České Budějovice a dalším jeho 

spolupracovníkům! 

Diplomy všem našim žákům ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana rozdal pan ředitel  

Mgr. Miroslav Vašica spolu s paní Ing. Pavlou Fraňkovou – místostarostkou města Týna nad 

Vltavou. 

Všichni malí sportovci dostali ještě sladkou odměnu. Na památku si odnesl každý krásný 

velký knoflík s logem DDB –„ Děti do bruslí“. 

         Mgr. Pavlína Hlaváčová 
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Vtavotýnské florbalové juniorky po první čtvrtině v čele soutěže. 

      Letošní ročník 1. ligy juniorek ve florbalu se našim dívkám vydařil. Po první čtvrtině 

soutěže vedou svoji skupinu s náskokem jednoho bodu před  Kutnou Horou a Táborem. 

     Tým  Rudých dračic nastupuje v tomto složení : brankařka  Simona Werbynská, 

v obraně 

Denisa  Příhodová , Aneta Paďourková, Jana Nováková, Klára Dokulilová,  v ůtoku 

Anna Fáberová, Tereza Bočková, Karolína Hašlová, Markéta Šímová, Šárka Houzarová, 

Anna Sýkorová a Markéta Pavlovcová.  

       Děkujeme firmě RICHMONT - CZ, TUNKERS – CZECH s.r.o., panu Hrdličkovi a  

obětavosti rodičů bez jejichž podpory bychom  nikdy těchto výsledků nedosáhli.  

                                                                                                                                  Sova 
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Běžkyně z Malé Strany doběhly až na Mistrovství republiky 

       Dívky ze základní školy na Malé Straně dokázaly překonat další historický 

mezník, když si vybojovaly účast na Mistrovství republiky v přespolním běhu. 

      Úspěch se zrodil 12. října v Jindřichově Hradci, kde naše děvčata  vyhrála 

krajské finále a poprvé za sebou nechala i SKI Vimperk. Tím se otevřela cesta 

na republikové finále v Hradci Králové, které se uskutečnilo 20. října v rekreační 

oblasti  Stříbrného rybníku.  Dívky bojovaly velice srdnatě a v konkurenci 

84 startujících doběhly  mezi  30.- 55. místem.  V konkurenci nejlepších lyžařek, 

biatlonistek, triatlonistek a atletek  ČR se jedná o mimořádný výkon. 

      Poděkování si zaslouží : Houzarová Hanka, Nováková Jana, Burinová Aneta, 

Štruncová Kateřina, Hovorková Klára, Vrbková Adéla, Hromadová Beata a  

Procházková Bára. 

                                                                                                                        Sova 
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Baráčnickou rychtou znělo myslivecké „Halali“. 

     Již po jedenácté připravila Obec baráčníků v Týně nad Vltavou předvánoční výstavu, 

tentokráte nazvanou „Les v zimě“. Výstava byla určena jako každoročně nejen pro školky 

a školy, ale také pro širokou veřejnost. Cílem výstavy bylo upozornit návštěvníky hlavně z řad 

předškolní a školní mládeže na oblast myslivosti, vysvětlit dětem význam dobrovolných 

myslivců a upozornit na jejich nezištnou práci, kterou konají pro les a přírodu. Proto jsme ke 

spolupráci přizvali odborníky na slovo vzaté – dobrovolné myslivce, kteří procházejí odborným 

školením a mají k myslivectví opravdový vztah. 

      Pro návštěvníky výstavy na naší rychtě po tři dny přednášel p. Mgr. Vašica, který je 

ředitelem na základní škole Malá Strana v Týně nad Vltavou a kromě svého hlavního poslání 

ve školství se ve volných chvílích věnuje myslivosti. Lásku k lesu, zvířatům a přírodě zdědil 

po svých předcích. Výstavu obohatil vlastními přinesenými exponáty /paroží jelena, srnčí 

parůžky, vydělané liščí kůže, kančí kůže - deka, liščí lebky, vycpaná drobná zvěř/. K účinkování 

přizval i dvě ženy – myslivkyně, které se stejnou měrou jako muži – myslivci podílejí na této 

práci. Byla to p. Řezanková, hospodářka ZŠ Malá Strana a p. Kamenická z Domovů Klas 

Temelín. Zatímco p. ředitel mluvil o jednotlivých zvířatech a seznamoval přítomné s 

odbornými mysliveckými názvy, obě myslivkyně vyprávěly o tom, jak se myslivci starají v 

zimě o zvířata, čím v zimě lesní zvěř přikrmují a co jsou krmelce a posedy. Myslivecké znělky 

/začátek lovu, začátek a konec přestávky, poslední poctu zvěři apod./  zazpívala a zatroubila na 

lesní roh p. Kamenická. 

     Děkujeme jménem svým i jménem všech návštěvníků za krásné tři dny, které jsme v 

přítomnosti všech tří výše jmenovaných aktérů prožili. Na naši výstavu navazovala i výstava, 

která byla instalována na hale školy a byla  určena nejen  žákům školy ale i ostatním 

vltavotýnským školám a vltavotýnské veřejnosti. Výstava nesla název „Poznáváme a chráníme 

přírodu“ a kromě vystavených exponátů zde byly k vidění i překrásné fotografie z přírody od 

autora Ing. Jana Jindry, Csc. Bohužel výstava skončila už 9. 12. a kdo výstavu nenavštívil, 

přišel o krásný zážitek. Na výstavě měli vystaveny některé exponáty i žáci školy a je velice 

chvályhodné, že vedení školy v dnešní přetechnizované době vede děti i k lásce a ochraně 

přírody. 
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     Děkujeme všem, kteří se na přípravě naší výstavy podíleli a všem, kteří na ní účinkovali, 

včetně našich tetiček, sousedů a návštěvníků Senior klubu. Výstavu navštívilo ve třech dnech 

na 650 dětí se svým doprovodem a cestu si k nám našli i někteří vltavotýnští občané. Výstavu 

obohatily i děti z MŠ U Lípy – připravily krásnou vánoční výzdobu v malém sále a nemůžeme 

opominout ani dlouholetou spolupráci velkoobchodního skladu Jednota v Týně nad Vltavou.    

     Věříme, že výstava splnila svůj účel a upozornila na to, že myslivci nejsou jen ti, kteří střílí 

zvěř, ale jejich prvořadým úkolem je péče o zvěřa a vše, co s tím souvisí. Takže – lesu zdar 

a myslivcům poděkování za jejich práci! 

                                                                               J. Svobodová, OB Vitoraz Týn nad Vltavou 

 

 

 



45 

 

 

Úspěch výstavy „Poznáváme a chráníme přírodu“ 

 na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 

    V prostorách naší školy proběhla ve dnech 11. 11. až 9. 12. 2016 ve spolupráci se ZO 

Českého svazu ochránců přírody výstava "Poznáváme a chráníme přírodu", která byla kromě 

žáků určena i široké veřejnosti. Dle našeho očekávání se těšila nebývalému zájmu. Potěšilo nás, 

že ji hojně navštěvovali i rodiče a jiní nejen týnští občané. Kromě našich žáků na naši nabídku 

zareagovali a výstavy výchovně využili i ostatní vzdělávací instituce z Týna nad Vltavou a 

okolí.  

    Obrovským plusem byla spolupráce s týnskými baráčníky zastoupenými paní rychtářkou 

Fialovou, kteří v termínu 28., 29. a 30. 11. uspořádali ve svých prostorách 11. ročník 

předvánoční výstavy obsahově navazující „Les v zimě“. Bylo nám ctí a povinností reagovat 

kladně na oslovení paní rychtářkou k zajištění výkladu vedoucímu k osvětlení činností 

k ochraně přírody. Příjemnou odměnou byl přednášejícím zájem MŠ i tříd 1. stupně obou 

týnských škol a to, že „pod jejich ústy“ prošlo osvětou myslivosti a následně výstavou cca 650 

dětí. Celkovou návštěvnost výstavy vůbec ne nadsazeně odhadujeme počtem nad 2000 

příchozích včetně 454 žáků naší školy, což je v této oblasti velkým úspěchem. 

     Z nesporného úspěchu výstavy a environmentální osvěty v řadách veřejnosti budou mít 

jistě hlavní radost tvůrci výstavy Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ. Jako jedno 

z poděkování bude autorům předána i téměř popsaná návštěvní kniha s ryze pozitivními dojmy 

a zápisy návštěvníků. Já děkuji všem návštěvníkům a posluchačům za vzorné chování, 

vyučujícím i ostatním školám za spolupráci a návštěvu našich krásných prostor obohacených o 

tuto expozici. 

                                                                                                                 Mgr. Miroslav Vašica 
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Slavnostní ukončení kurzů bruslení v Soběslavi 

V pátek 16. prosince 2016 se konalo slavnostní ukončení našeho bruslení na zimním 

stadionu v Soběslavi. Do kurzu „Děti do bruslí“ se zapojilo 24 našich druháčků. Během pěti 

lekcí se naučili základy bruslení a každou lekci si náramně užili. 

Velký dík patří panu Zdeňku Ondřejovi, bývalému extraligovému hokejistovi HC Motor 

České Budějovice, a jeho kolegům za vedení celého kurzu a vlídný přístup k dětem. 

Slavnostního ukončení se zúčastnili pan ředitel ZŠ Malá Strana Mgr. Miroslav Vašica, paní 

Ing. Pavla Fraňková, místostarostka města Týn nad Vltavou a ředitelka ZŠ Hlinecká paní Mgr. 

Zdeňka Hájková. Všichni bruslaři dostali diplom, velký knoflík s logem DDB – „Děti do bruslí“ 

a sladkou odměnu za jejich výkony.            

                                                                                           Mgr. Eva Nováková 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Prevence na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 

formou „Kočičí zahrady“ 

V 1. B se v rámci projektu „Kočičí zahrada“ seznamujeme s příběhy koček, které prožívají 

společná dobrodružství, řeší každodenní starosti a úspěchy ve své kočičí zahradě, stejně tak 

jako děti ve škole. Nejprve jsme se seznámili s jednotlivými kočičími hrdiny, jejich jmény a 

vlastnostmi. Kočičky jsme si vyrobily a pojmenovali. Potom už přišel první příběh Tajná 

schůzka a vyprávění o tom, co je to zvídavost, zvědavost a co je to vlastně tajemství. Druhý 

příběh nás vedl k zamyšlení nad tím, kdy se cítíme spokojeni a šťastní a kdy nespokojeni a kdy 

nás něco trápí a co bychom měli dělat, abychom se cítili spíše spokojení a většinu času pozitivně 

naladěni. Další příběhy budou následovat. 

Mgr. Kamarýtová Vladimíra  
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Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana získala 

krajské prvenství ve florbale 

      V měsíci lednu probíhají krajská finále ve florbalu ZŠ všech věkových kategorií. 

     ZŠ z Týna nad Vltavou na Malé Straně se ve kategorii starších a mladších dívek  daří již 

několik let obhajovat nejvyšší pozice v Jihočeském kraji. 

    V letošním roce proběhlo krajské finále starších dívek v Jindřichově Hradci – 5. ledna 

2017. Dívky z Malé Strany vybojovaly 2. místo. Na základě předvedených výkonů všech týmů 

můžeme pouze litovat,, že z důvodu nemoci chyběla nejlepší hráčka týmu Jana Nováková – 

hráčka 1 ligy juniorek SK Mladých Nadějí při ZŠ na Malé Straně. 

     Co se nepodařilo starším, dokázaly mladší žákyně, které po přesvědčivých výkonech 

vyhrály krajské finále, které se uskutečnilo 17. ledna 2017 ve Strakonicích. 

     Vítezstvím si mladší dívky vybojovaly právo účasti v republikové kvalifikaci v Plzni 

a zde 26. ledna 2017 první zápas vyhrála 3:2 a následný pak prohrála, takže skončila na 

2. místě.  Celkově na 6. až 10. místě mezi 15 nejlepšími týmy v ČR., což je pro naši školu 

výborný výsledek, protože na této úrovni se potkáváme se soupeři, kde v daném místě 

působí sportovní kluby, které hrají oficiální soutěže českého florbalu. Naše dívky se 

připravují pouze v rámci školy.  

     Dívky zaslouží poděkování a obdiv za předvedené sportovní výkony, vzornou 

reprezentaci školy a především za příkladný přístup ke sportu. 

     Pro každého učitele nebo trenéra je největší odměnou, když se na své cestě potká 

s talentovanými a pracovitými dětmi, jak ve sportu tak ve škole uvádí vyučující TV a trenér 

v jedné osobě Mgr. Ing. Karel Vágner, jemuž patří hlavní dík za vedení mužstva a vůbec 

mládeže ke sportu. 

Starší dívky: Wagnerová Helena, Houzarová Hanka, Peterková Naďa, Kubíčková Tereza, 

Šímová Michaela, Mojžíšková Klára, Procházková Linda a Anděrová Klára 

Mladší dívky: Hromadová Beata, Burianová Aneta, Procházková Bára, Vrbková Adéla, 

Volková Marcela, Novotná Zuzana, Frolová Anna, Pavlovcová Veronika a Štruncová Kateřina. 

                                                                                                          Mgr. Miroslav Vašica 

                                                                                                                   ředitel školy 
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NAŠE ZŠ Týn/Vlt., Malá Strana MÁ TALENT 

Jednoho podzimního dne přišli dva žáci ze sedmé třídy – Vojta Boček a Dan Machula -

s nápadem uspořádat soutěž Naše škola má talent.  Na škole již několik let podobná soutěž 

probíhá, ale jen v rámci školní družiny. Takže teď se mohli přihlásit žáci ze všech ročníků.  

Počáteční vzletná představa se trochu lišila od té výsledné, protože praxe sama vedla mladé 

organizátory k realistickému vidění.  

Přihlásit se bylo možné do konce listopadu (ale i pozdější zájemci nepřišli zkrátka) a bylo 

milé pozorovat napětí, zda vůbec bude o takovouto akci mezi žáky zájem.  Nakonec se 

přihlásilo 18 soutěžících a velké měření sil proběhlo 21. února na hale školy. Diváci mohli 

obdivovat umění pěvecké, recitační, ale i hru na hudební nástroje, techniku s míčem malých 

fotbalistů, mažoretky, vystoupení s holí, vystavené obrázky, a dokonce zhlédnout i premiéru 

divadelního představení. 

A kdo se nakonec stal talentem školy? Porota nakonec hodnotila ve dvou kategoriích, takže 

vítězové jsou dva: Damián Hofman ze 2.A, který překrásně zahrál na zobcovou flétnu, 

 a Aneta Müllerová z 5.C, jejíž pěvecké vystoupení si nic nezadalo s mnohými 

profesionálními výkony. 

Druhá místa patří Alžbětě Městkové – 2.A – recitace, Hercům z 9.A – vlastní divadelní hra. 

Třetí pak odsadila Karolína Dičová – 2.A – kreslení a Dívčí Duo – 9.A – zpěv. 

Premiéru to únorové odpoledne neměla jen soutěž, ale i profesionální ozvučovací technika 

Pentaclass pořízená v rámci projektu Podpora školy formou Šablon pro ZŠ, z níž se velmi 

radujeme – je jednoduchá na ovládání, kvalitní a výkonná. 

Velmi sympatické na celé akci je, že nápad vzešel od žáků a ti se i na jeho realizaci 

podíleli jako organizátoři i konferenciéři. 

                                                                                                    J. Říhová 
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Mezi obojživelníky a plazy na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 

V pondělí 10.4.2017 se žáci semináře přírodovědných předmětů 9. tříd seznámili 

s činností Natura servisu - společností pro ochranu přírody a životního prostředí. Společnost 

provádí záchranné přenosy obojživelníků a plazů, instaluje dočasné a trvalé bariéry sloužící 

k jejich ochraně při budování např. nových komunikací a obnovuje nebo vytváří nové tůně a 

mokřady. Při návštěvě Natura servisu v naší škole si žáci nejprve vyslechli informace o 

každodenní náplni práce spojené s ochranou obojživelníků a plazů, přičemž se dozvěděli o 

správném zacházení s těmito živočichy. Poté se seznámili s u nás žijícími obojživelníky a plazy 

a to jak v teoretické rovině, tak tváří v tvář. Asi nejzajímavějším exemplářem byla blatnice 

skvrnitá, i když čolci, ropuchy, skokani, rosnička i ještěrky nezůstávali pozadu.   

       Mgr. Lucie Šmídová 
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ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana  

školou udržitelného rozvoje 1. stupně 

Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana získala titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. 

Tato akce je vyhlašována Klubem ekologické výchovy -  asociací pedagogů a škol ve spolupráci 

s Českou komisí pro UNESCO. Cílem soutěže je zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol 

v regionech ČR a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících škol. Soutěž má tři stupně. 

Nejvyšší 1. stupeň získává škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací výchovy 

pro udržitelný rozvoj, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Ve škole působí 

kvalifikovaný koordinátor, který se účastní dalšího vzdělávání v oblasti ekologie. Škola 

v průběhu roku realizuje programy k výchově pro udržitelný rozvoj a zapojuje do svých aktivit 

i veřejnost. Postupně se tak stává centrem vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci regionu, 

kdy spolupracuje se školami a dalšími institucemi v okolí.  
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Úspěch žáků ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá strana 

na výstavě dětských výtvarných prací 

    V prostorách Střední zemědělské školy v Táboře se dne 18. května od 16:00 hodin 

uskutečnila vernisáž výstavy dětských výtvarných prací na téma „Červen, měsíc myslivosti a 

ochrany přírody“, která byla vyvrcholením výstavy zde umístěné od pondělí 15. května. Je mi 

ctí, že jsem mohl být přítomen ocenění několika žáků naší školy za jejich výtvarný talent, který 

ve výše jmenované soutěži zúročili. Komise pod vedením akademického malíře Theodora Buzu 

vybrala na stupně vítězů hned několik našich žáků: v 2. kategorii pro 1.-3. třídu ZŠ obsadila 

krásné třetí místo Klára Pitzmos, ve 3. kategorii pro 4.-7. třídu dokonce 2. místo Natálie 

Grospietschová a ve 4. kategorii pro 8.-9. třídu obsadili veškerá druhá a třetí místa Veronika 

Benešová, Anastázie Hrušková, Martin Dušek a Klára Anděrová. Mimořádnou cenu poroty pak 

naše škola získala za 3D modely zvířecí rodinky ze slámy, které zároveň zanechala s označením 

tvůrců v expozici Střední zemědělské školy v Táboře. 

Všem mladým umělcům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho dalších nejen 

výtvarných úspěchů. 

                                                                                   Mgr. Miroslav Vašica 
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Žáci šestého ročníku  

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana ve Vodňanech 

V pátek 28. dubna jsme se probudili do zasněžené krajiny a po zbytek dne nepřetržitě pršelo. 

Nepřízeň počasí nás neodradila a vypravili jsme se na plánovanou exkurzi do Vodňan, kde jsme 

měli v plánu navštívit Fakultu rybářství a ochrany vod a Střední rybářskou školu. Mezi žáky 

šestých ročníků byla řada nadšených rybářů, takže se zapojovali do diskuzí a aktivně pracovali 

při výukových programech ve vzdělávacích centrech. Na střední škole si s nadšením prohlédli 

akvária s našimi tropickými a subtropickými rybami a následně navštívili rybářské muzeum 

s řadou zajímavých exponátů. Na fakultě byl pro děti přichystán výukový program s řadou 

interaktivních prvků na téma: Jak funguje rybník. Žáci se pomocí stroje času přenesli do 16. 

století a pomáhali Jakubovi Krčínovi budovat náš největší rybník Rožmberk. Při stavbě si 

zasoutěžili, učení v přírodě jim tak rychle uteklo a nevadilo ani chladnější počasí. 

JaMi 
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XIII. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

Dle § 18 citovaného zákona odstavce 1 a) až e) nebyly v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 

podané žádné informace. 

 

V Týně nad Vltavou 28. 8. 2017 

Projednáno se zaměstnanci školy dne: 1. 9. 2017 

Předloženo školské radě dne:   13. 10. 2017    

Schváleno školskou radou dne:    . 10. 2017 

   

                                                                                           Mgr. Miroslav Vašica 

                                                                                                    ředitel školy 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 Přehled klasifikace školy šk. rok 2016/2017, I. pololetí 

 Přehled klasifikace školy šk. rok 2016/2017, II. pololetí 
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Přehled klasifikace školy 2016/2017 - 1. pololetí 
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Σ CH D PV P N NH 1 2 3 4 5 UZ UV SLx NH Ø 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

VIII.B Mgr. Lenka Šnorková 22 10 12 3 17 1 1 144 89 45 27 1 0 0 0 1 1,86 21 0 1 0 1677 1677 0 76,23 76,23 0,00 

II.A Mgr. Dagmar Nekolová 26 12 14 26 0 0 0 170 17 0 0 0 0 0 0 0 1,09 26 0 0 0 1012 1012 0 38,92 38,92 0,00 

VII.B Mgr. Jana Říhová 27 14 13 10 16 1 0 218 67 70 22 1 0 0 0 0 1,73 27 0 0 0 864 864 0 32,00 32,00 0,00 

VIII.A Mgr. Jana Suchanová 21 8 13 7 12 2 0 155 78 35 23 3 0 0 0 0 1,78 18 3 0 0 1000 999 1 47,62 47,57 0,05 

II.B Mgr. Eva Nováková 25 9 16 25 0 0 0 179 3 0 0 0 0 0 0 0 1,02 25 0 0 0 592 592 0 23,68 23,68 0,00 

IV.A Mgr. Věra Mikušová 22 12 10 16 6 0 0 128 40 10 1 0 0 0 0 0 1,36 22 0 0 0 571 571 0 25,95 25,95 0,00 

IV.B Mgr. Jana Strižencová 16 6 10 8 8 0 0 92 25 13 0 0 0 0 0 0 1,40 16 0 0 0 631 631 0 39,44 39,44 0,00 

III.A Mgr. Lenka Drhovská 21 13 8 17 4 0 0 138 21 6 4 0 0 0 0 0 1,27 21 0 0 0 1025 1025 0 48,81 48,81 0,00 

III.B Mgr. Magdalena Štětková 21 11 10 20 1 0 0 150 15 2 1 0 0 0 0 0 1,13 21 0 0 0 799 799 0 38,05 38,05 0,00 

VII.A Mgr. Vilma Tomanová 25 13 12 6 18 1 0 192 74 56 27 1 0 0 0 0 1,77 25 0 0 0 1364 1364 0 54,56 54,56 0,00 

V.C Mgr. Dagmar Hájíčková 23 11 12 15 7 1 0 135 52 14 4 2 0 0 0 0 1,48 22 1 0 0 764 727 37 33,22 31,61 1,61 

VIII.C Mgr. Robert Soukup 22 13 9 4 17 1 0 131 94 49 27 5 0 0 0 0 1,96 22 0 0 0 984 984 0 44,73 44,73 0,00 

I.C Mgr. Pavlína Hlaváčová 19 11 8 18 1 0 0 119 4 0 0 0 0 0 14 0 1,03 19 0 0 0 885 885 0 46,58 46,58 0,00 

I.A Mgr. Daniela Zíková 19 12 7 18 0 0 0 119 9 0 0 0 0 0 0 0 1,07 18 0 0 0 618 618 0 32,53 32,53 0,00 

I.B Mgr. Vladimíra Kamarýtová 20 7 13 20 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 20 0 0 0 252 252 0 12,60 12,60 0,00 

V.A Mgr. Petra Podhradská 21 12 9 17 2 1 0 132 36 6 5 2 0 0 0 0 1,39 20 0 0 0 840 834 6 40,00 39,71 0,29 

VI.B Mgr. Jana Míková 20 10 10 2 17 1 0 143 57 57 22 1 0 0 0 0 1,86 19 1 0 0 1306 1298 8 65,30 64,90 0,40 

VI.A Mgr. Petra Macháčková 21 13 8 9 11 1 0 189 65 26 8 6 0 0 0 0 1,56 20 0 1 0 1130 1079 51 53,81 51,38 2,43 

V.B Mgr. Jana Vlášková 20 12 8 12 8 0 0 115 39 15 8 0 0 0 0 0 1,55 20 0 0 0 761 688 73 38,05 34,40 3,65 

IX.B Mgr. Jaroslav Holub 23 12 11 5 12 6 0 145 78 65 48 9 0 0 0 0 2,12 22 1 0 0 1072 1065 7 46,61 46,30 0,30 

IX.A Mgr. Stanislava Bumbová 22 12 10 6 14 1 0 147 92 47 27 2 0 0 0 0 1,87 21 0 0 0 1238 1238 0 56,27 56,27 0,00 

 
  
  Σ CH D PV P N NH 1 2 3 4 5 UZ UV SLx NH Ø 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

Tříd: 21 Celkem / Počet 456 233 223 264 171 17 1 3083 955 516 254 33 0 0 14 1 1,49 445 6 2 0 19385 19202 183 42,62 42,20 0,42 

 Vytištěno: 14. 9. 2017 7:33  2 z 2  www.skolaonline.cz  
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Přehled klasifikace školy 2016/2017 - 2. pololetí 
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Σ CH D PV P N NH 1 2 3 4 5 UZ UV SLx NH Ø 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

VIII.B Mgr. Lenka Šnorková 21 10 11 4 16 1 0 124 91 50 25 3 0 1 0 0 1,95 21 0 0 0 1791 1787 4 85,29 85,10 0,19 

II.A Mgr. Dagmar Nekolová 26 12 14 26 0 0 0 168 18 0 0 0 0 0 0 0 1,10 26 0 0 0 751 751 0 28,88 28,88 0,00 

VII.B Mgr. Jana Říhová 27 14 13 10 16 1 0 219 63 63 31 2 0 0 0 0 1,77 27 0 0 0 1196 1196 0 44,30 44,30 0,00 

VIII.A Mgr. Jana Suchanová 21 8 13 9 12 0 0 154 75 40 25 0 0 0 0 0 1,78 21 0 0 0 1281 1281 0 61,00 61,00 0,00 

II.B Mgr. Eva Nováková 26 10 16 25 1 0 0 180 5 1 3 0 0 0 0 0 1,07 26 0 0 0 811 811 0 31,19 31,19 0,00 

IV.A Mgr. Věra Mikušová 22 12 10 16 6 0 0 125 40 11 2 0 0 0 0 0 1,39 22 0 0 0 693 693 0 31,50 31,50 0,00 

IV.B Mgr. Jana Strižencová 16 6 10 9 7 0 0 99 17 11 2 0 0 0 0 0 1,35 16 0 0 0 653 653 0 40,81 40,81 0,00 

III.A Mgr. Lenka Drhovská 21 13 8 14 6 1 0 127 25 11 3 3 0 0 0 0 1,40 21 0 0 0 999 999 0 47,57 47,57 0,00 

III.B Mgr. Magdalena Štětková 23 12 11 19 3 1 0 150 21 4 6 3 0 0 0 0 1,32 23 0 0 0 938 938 0 40,78 40,78 0,00 

VII.A Mgr. Vilma Tomanová 26 13 13 7 19 0 0 201 73 62 29 0 0 0 0 0 1,78 25 1 0 0 1559 1559 0 59,96 59,96 0,00 

V.C Mgr. Dagmar Hájíčková 23 11 12 14 8 1 0 137 45 17 5 3 0 0 0 0 1,51 23 0 0 0 890 890 0 38,70 38,70 0,00 

VIII.C Mgr. Robert Soukup 22 13 9 3 18 1 0 141 82 50 29 5 0 0 0 0 1,94 22 0 0 0 1200 1200 0 54,55 54,55 0,00 

I.C Mgr. Pavlína Hlaváčová 20 11 9 17 2 1 0 121 5 2 0 3 0 0 14 0 1,17 20 0 0 0 766 766 0 38,30 38,30 0,00 

I.A Mgr. Daniela Zíková 20 13 7 14 5 0 0 122 9 6 0 0 0 0 0 0 1,16 19 0 0 0 469 469 0 23,45 23,45 0,00 

I.B Mgr. Vladimíra Kamarýtová 20 7 13 20 0 0 0 135 7 0 0 0 0 0 0 0 1,05 20 0 0 0 378 378 0 18,90 18,90 0,00 

V.A Mgr. Petra Podhradská 21 12 9 15 4 1 0 140 29 4 5 3 0 0 0 0 1,36 20 0 0 0 1019 1019 0 48,52 48,52 0,00 

VI.B Mgr. Jana Míková 18 10 8 0 17 1 0 105 63 51 30 1 0 2 0 0 2,04 17 1 0 0 1445 1445 0 80,28 80,28 0,00 

VI.A Mgr. Petra Macháčková 21 13 8 8 12 1 0 173 73 32 10 6 0 0 0 0 1,65 20 0 1 0 1241 1197 44 59,10 57,00 2,10 

V.B Mgr. Jana Vlášková 21 13 8 8 10 3 0 115 39 18 10 8 0 0 0 0 1,72 21 0 0 0 1088 1088 0 51,81 51,81 0,00 

IX.B Mgr. Jaroslav Holub 23 12 11 4 18 1 0 114 85 73 69 4 0 0 0 0 2,32 21 2 0 0 1572 1572 0 68,35 68,35 0,00 

IX.A Mgr. Stanislava Bumbová 22 12 10 2 17 2 0 117 98 60 28 12 0 0 0 0 2,11 19 1 1 0 1792 1792 0 81,45 81,45 0,00 

 
  
  Σ CH D PV P N NH 1 2 3 4 5 UZ UV SLx NH Ø 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

Tříd: 21 Celkem / Počet 460 237 223 244 197 16 0 2967 963 566 312 56 0 3 14 0 1,57 450 5 2 0 22532 22484 48 49,27 49,16 0,11 
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