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a) Základní údaje o škole
Základní škola Strýčice je plně organizovaná základní škola, která leží v západní části
okresu České Budějovice. Do její spádové oblasti zasahuje i několik obcí okresu Prachatice.
Naprostá většina žáků i zaměstnanců školy dojíždí z místa bydliště. Žáci patří do působnosti
sedmnácti OÚ a MÚ. – viz. příloha č. 1.
Rozhodnutím Školského úřadu v Českých Budějovicích byla škola ke dni 27. 3. 1996 nově
zařazena do sítě škol. Rozhodnutím MŠMT z 1. 8. 2001 se změnilo zařazení do sítě škol –
škola se stala organizační složkou obce. Od 1. 10. 2002 je škola příspěvkovou organizací
s právní subjektivitou – zřizovatelem OÚ Strýčice. Pro užší spolupráci rodiny a školy pracuje
jako právní subjekt SRPŠ při ZŠ Strýčice. Jeho výkonným orgánem je rada rodičů. K finanční
i materiální podpoře výchovně - vzdělávacího procesu školy je zřízen nadační účet při SRPŠ
ZŠ Strýčice. V souladu s novým školským zákonem byla ke dni 6. 6. 2005 zřízena šestičlenná
školská rada ZŠ Strýčice. Od 1. 9. 2016 je ředitelem školy PhDr. Tomáš Drs, Ph.D., zástupcem
ředitele Mgr. Helena Křenková. Elektronická adresa ZŠ je skola@zsstrycice.cz
Celkový počet žáků školy ve školním roce 2016/2017 byl k datu 1. 9. 155 žáků. Rozčlenění
ZŠ – I. stupeň 1. - 5. ročník s pěti třídami, II. stupeň 6. - 9. ročník se čtyřmi třídami. Součástí
ZŠ je i jedno oddělení školní družiny s maximální naplněností 30 žáků. Škola má dobré
podmínky k práci jak prostorové, tak i v oblasti vybavení učebními pomůckami.
Stravování žáků i zaměstnanců zajišťuje v budově školy školní jídelna, která připravuje
obědy a pitný režim v rámci akce „Školní mléko“, žáci I. st. jsou zařazeni do projektu „Ovoce
do škol“. Zvláštností ZŠ Strýčice je školní muzeum, které dokumentuje práci a život
předcházejících generací této zemědělské oblasti. Po celý školní rok je využívána keramická
dílna vybavená keramickou pecí. Zřizovatelem školy je Obecní úřad Strýčice – starosta p.
Bohumír Miesbauer.

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a
jsou zařazeny ve školském rejstříku
Ve školním roce 2016/2017 se vyučovalo ve všech ročnících dle ŠVP „Harmonická škola
pro život“, z dopravních důvodů na dolní hranici týdenního počtu hodin.
Od 3. do 9. ročníku se vyučuje Aj, v 8. a 9. ročníku Nj, na II. st. též volitelné předměty:
základy administrativy, volba povolání a informatika.

c) Zaměstnanci školy
PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI
Ve školním roce 2016/2017 pracovalo na ZŠ Strýčice 17 pedagogických pracovníků –
ředitel, zástupce ředitele, 12 učitelů, 2 asistenti pedagoga a vychovatelka školní družiny. Všichni
pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci – aprobovanost hodin – viz. příloha č. 2.

Jméno
Mgr. Marie Pávková
Mgr. Alena Krauseová
Mgr. Anna Klomfarová
Mgr. Lucie Čejková
Mgr. Iveta Nováková
Mgr. Zuzana Miková
Mgr. Blanka Čížková
Mgr. Petra Tilpová
Mgr. Renata Vlachová
Mgr. Dagmar Ptáčníková
Mgr. Jana Švehlová
Mgr. Marie Pučejdlová
Ř
PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.
ZŘ Mgr. Helena Křenková
Zuzana Křenková
Hana Truhlářová
Hana Miňovská Voců

Kvalifikace
PF (I. st. ZŠ)
PF (Vv)
PF (I. st. ZŠ, Aj)
PF (I. st. ZŠ)
PF (I. st. ZŠ, HV)
PF (Př-Zzv-Ch)
PF (M-Ov)
PF (D-Nj, Aj)
PF (Čj-D)
MFF (M-IT)
PF (I. st. ZŠ, Aj)
PF (M-Fy)
FF ( D-NJ)
PF (Nš-Vv)
Studium pedagogiky pro as.
pedagoga
SPgŠ
Studium pedagogiky pro as.
pedagoga

Délka praxe
40 let
5 let
9 let
9 let
17 let
12 let
9 let
21 let
26 let
20 let
6 let
51 let
13 let
42 let
10 let
34 let
7 let

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jméno

Pracovní zařazení

Délka praxe

Marie Hladíková
Josef Reindl
Miroslava Majerová
Marie Prenerová
Marcela Bezděková
Jitka Žáková
Dagmar Ptáčníková

ekonomka školy
školník + topič
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
Správce ICT

34 let
37 let
24 let
28 let
34 let
42 let
22 let

Většina provozních zaměstnanců ZŠ pracuje na částečný úvazek.

d) Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné
školní docházce
Zápis do I. ročníku probíhal ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2017. Bylo zapsáno 21 dětí a uděleny 4
odklady povinné školní docházky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:
9. ročník (14 žáků):




7 žáků - střední odborné školy
6 žáků – střední odborná učiliště
1 žák - gymnázium

8. ročník (1 žák)


1 žák – střední odborná učiliště

5. ročník (1 žák)


1 žák – víceleté gymnázium

e)

Výsledky vzdělávání žáků

PROSPĚCH ŽÁKŮ DLE ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Ročník

Počet žáků

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

17
20
13
24
16
23
14
17
14

Prospělo s
vyznamenáním
17
18
11
16
12
10
3
4
5

Prospělo

Neprospělo

0
2
3
8
4
13
11
11
9

0
0
0
0
0
0
0
2
0

f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
PLÁN DVPP 2016
Ve školním roce 2016/2017 se dále dlouhodobě vzdělávali tito pedagogičtí pracovníci:
-

Tomáš Drs – kvalifikační studium pro ředitele škol
Zuzana Miková – kvalifikační studium pro ředitele škol

Další pedagogičtí pracovnici navštěvovali krátkodobé či jednorázové vzdělávací kurzy.

g) Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti
PROFILACE ZŠ STRÝČICE, ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017


Výuka jazyků obsahuje 3 hodin Aj týdně ve 3. - 9. ročníku + Nj v 8. a 9. ročníku



Volitelné předměty na II. st.: Základy administrativy, Volba povolání, Informatika



Ve školním roce 2016/2017 byly zorganizovány následující zahraniční exkurze:
jednodenní výlet do Hallstattu (Rakousko), dvoudenní návštěva Vídně (Rakousko),
týdenní jazykový pobyt v Anglii, třídenní historická exkurze do Osvětimi a Krakova
(Polsko)



Ve školním roce 2016/2017 byla zcela změněna koncepce zájmových kroužků, bylo
zavedeno jejich vykazování a proplácení, byla rozšířena jejich nabídka.
Zájmové kroužky: Keramický kroužek, Hudební kroužek, Výtvarný kroužek, Angličtina
pro I. stupeň, Logopedie, Příprava na přijímací zkoušky z Českého jazyka, Příprava na
přijímací zkoušky z Matematiky, Příprava na certifikáty z anglického jazyka, Fotbal



Pro širokou veřejnost a rodiče s dětmi byly zorganizovány odpolední akce Adventní
jarmark ve Strýčicích (prosinec) a Vítání prázdnin (červen)



Pro užší spolupráci s rodiči bylo zavedeno telefonní spojení do sborovny školy a
pedagogickým pracovníkům přiděleny e-mailové adresy, byly zaveden systém čtyř
standartních rodičovských schůzek ve školním roce



Byly vytvořeny nové internetové stránky školy odpovídající současným standardům



Ve školním roce 2016/2017 probíhaly mimo jiné tyto vzdělávací projekty: Ovoce do škol,
Čas proměn – dospívání, Den Země, 72 hodin - ruku na to



Od 4. května do 29. června proběhl plavecký kurz žáků 2. a 3. třídy v Plavecké škole
v Prachaticích



V průběhu školního roku se žáci školy zúčastnili okresního kola olympiády z AJ, ČJ a D,
soutěží Matematický klokan a Klokánek, Pythagoriády, dopravní olympiády, výtvarných
soutěží a dalších školních soutěží.



Uskutečnily se vzdělávací besedy s příslušníky Policie ČR nebo pořady s tematikou
environmetnální výchovy



Žáci navštívili divadelní představení v prostorách školy, zúčastnili se výchovného
koncertu a filmových představení v Českých Budějovicích



Třídy absolvovaly jednodenní exkurze a školní výlety



Žáci 9. ročníku vydávali školní časopis „Soptík“



Žáci využívali po celý školní rok možnosti bezplatného půjčování knih ze školní
knihovny, měli také možnost objednávky knih prostřednictvím Klubu mladých čtenářů a
Knižního klubu



Pro školní rok 2017/2018 byla škola úspěšně zapojena do evropských projektů Šablony a
Přírodní vědy nově

Školní i mimoškolní činnost je finančně podporována SRPŠ při ZŠ Strýčice.

h) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Naposledy navštívila ČŠI ZŠ Strýčice ve dnech 12. – 15. 6. 2012 ve školním roce 2011/12.
Předmětem inspekční činnosti bylo: Hodnocení a sledování efektivnosti vzdělávací soustavy,
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, získávání a analýza informací o činnosti školy a
vzdělávání žáků poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění
školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím
programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Závěry: Vzdělávací nabídka školy odpovídá rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a vzdělávání
probíhá podle ŠVP, které jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. ŠVP
ŠD také odpovídá platným právním předpisům.

Škola dodržuje rovný přístup ke vzdělání a v jeho průběhu zohledňuje vzdělávací potřeby
jednotlivce, vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků a sleduje výsledky vzdělávání.
Průběh vzdělávání, nabídka aktivit a kroužků organizovaných školou směřují k všestrannému
rozvoji žáka v souladu s cíli školského zákona.
Řízení školy z hlediska plánování, organizace provozu i z pohledu kontrolního systému jsou na
požadované úrovni, vedení školy vytváří prostor pro další vzdělávání pracovníků.
Finanční prostředky poskytnuté právnické osobě ze státního rozpočtu v letech 2009 - 2011 pokryly
jejich základní potřeby, byly efektivně a účelně využívány k rozvoji osobnosti žáků a k realizaci
školních vzdělávacích programů.
Příklad dobré praxe:
Zajištění plné organizovanosti školy vytvářením pozitivního klimatu na základě výborných
interpersonálních vztahů ve škole.
Pozitiva:




zohledňování individuálních potřeb jedince
spolupráce s okolními obcemi
intenzivnější spolupráce s rodiči žáků

Příležitosti pro další rozvoj:






dokončení rekonstrukce kotelny školy
vybudování kanalizace napojené na obecní čističku
příprava a nastartování generální rekonstrukce školní budovy
další modernizace vybavení interiéru školy nábytkem a moderními technologiemi
úprava okolí školy, instalace nových venkovních herních prvků a sportoviště

i) Základní údaje o hospodaření školy a informace
z materiální oblasti za období školního roku
2016/2017
MATERIÁLNÍ OBLAST
A) PROVOZNÍ PROSTŘEDKY – OD ZŘIZOVATELE
Ve školním roce 2016/2017 se podařilo zajistit pokrytí provozních nákladů školy příspěvkem od
zřizovatele – na rok 2016 ve výši 1 100 000,- Kč, na rok 2017 ve výši 1 100 000, - Kč.
Ve školní roce 2016/2017 byla provedena generální revize a oprava elektroinstalací, bylo
provedeno číslování místností, jejich nové označení a racionalizace, byla provedena renovace
interiérových dveří včetně kování a zámků, třídy byly vybaveny novým nábytkem a na II. stupni
novými pylonovými tabulemi, byly zřízeny nové kabinety výchovného poradce a asistentů
pedagoga, změn doznala počítačová učebna s nákupem počítačů a dataprojektoru, též prostory
školní družiny, pro školní rok 2017/2018 byly instalovány do tříd I. stupně interaktivní tabule
SmartBoard. Novým nábytkem byla vybavena sborovna školy. Školní kuchyně byla vybavena
novým sporákem s troubou.
B) PROSTŘEDKY ONIV - OD KRAJSKÉHO ÚŘADU
Na rok 2016 získala ZŠ finanční prostředky oproti předchozím rokům – ve výši 190 000,- Kč, na
rok 2017 ve výši 176 227,- Kč – většina těchto finančních prostředků byla použita na nákup
učebních pomůcek a učebnic pro žáky školy.

Ve Strýčicích 4. 10. 2017

PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.
ředitel školy

PŘÍLOHA Č. 1

POČET ŽÁKŮ PODLE OBECNÍCH ÚŘADŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
2016/2017 – K 30. 9. 2016

OÚ Sedlec

46 žáků

OÚ Chvalovice

6 žáků

OÚ Radošovice

20 žáků

OÚ Hlavatce

10 žáků

OÚ Záboří

15 žáků

OÚ Němčice

18 žáků

OÚ Žabovřesky

4 žáci

OÚ Břehov

4 žáci

OÚ Mahouš

6 žáků

OÚ Strýčice

5 žáci

OÚ Babice

10 žáků

OÚ Olšovice

1 žák

Mag. města ČB

3 žáků

MÚ Netolice

4 žáků

OÚ Lužice

1 žák

OÚ Čejkovice

1 žák

MÚ Vodňany

1 žák

CELKEM:

155 žáků

Sedlec 16, Lékařova Lhota 13, Plástovice
5, Vlhavy 6, Malé Chrášťany 5, Holečkov
1
Radošovice 17, Tupesy 3
Záboří 6, Lipanovice 8, Dobšice 1
Dehtáře 4

Babice 9, Zvěřetice 1

z působnosti 17 OÚ nebo MÚ

PŘÍLOHA Č. 2

RELATIVNÍ ČETNOST NEAPROBOVANĚ VYUČOVANÝCH HODIN
PODLE PŘEDMĚTŮ – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘEDMĚT
Český jazyk
Německý jazyk
Anglický jazyk
Dějepis
Občanská výchova
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Přírodopis
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Rodinná výchova
Tělesná výchova

% NEAPROBOVANOSTI
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
50
10
0
100
50

