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1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 

Sídlo školy: Český Krumlov 

Právní forma: příspěvková organizace – právní subjektivita od 1. 1. 1994 

IČO 00583740 IZO 600 059 171 

Datum zařazení do sítě škol: 21. 2. 1996 

Zřizovatel: Město Český Krumlov 

právní forma: obec, IČO 00245836 

Adresa: Náměstí Svornosti 1 

381 01 Český Krumlov 

Součásti školy: 

Školní družina ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249  IZO 114 300 119 

Školní klub ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 IZO 150 077 742 

Školní jídelna ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 IZO 102 427 372 

Ředitel školy: Mgr. Lukáš Boháč 

Telefon: 773 444 585 

E-mail: lukas.bohac@zsplesivec.cz 

Typ školy: Úplná s devíti ročníky 



 

   
 

Spádový obvod školy: Sídliště Plešivec, 5. Května, Luční, Pod Kaštany, U Cihelny, U 
Jeslí, Věncova, Zvonková, Konvalinková 

Rada školy:  rodiče: Ing. Václav Perník a Tomáš Dvořák 

učitelé: Mgr. Veronika Kalkušová a Mgr. Jitka Novotná 

zřizovatel: Zbyněk Toman a Bc. Jindřiška Smolíková 

2. Základní charakteristika práce školy v roce 2020/2021 

Vzdělávací program, podle něhož škola vyučovala: 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu ZŠ 
Český Krumlov, Plešivec 249 ve všech ročnících.  
 
Ve školním roce 2020/2021 jsme se v souladu s dlouhodobou koncepcí školy snažili 
rozvíjet trendy minulých let. 
V popředí zájmu dále zůstávala i výchova ke zdravému způsobu života, pohybové aktivity, 
vztah ke kultuře, k městu a k životnímu prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti 
mezilidských vztahů, vztahu učitel a žák a vztahu rodiče a škola (škola je držitelem 
certifikátu Rodiče vítáni).  

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v projektu Pomáháme školám k úspěchu 
(Projekt Nadace THE KELLNER FAMILY, který je zaměřený na zvyšování kvality výuky). 

Pravidelně jsme spolupracovali s ostatními čtenářskými školami (ZŠ Za Nádražím a MŠ a 
ZŠ Frymburk).  

Environmentální výchova vycházela z metodického pokynu MŠMT a byla přizpůsobena 
podmínkám školy.  
Záhonové plochy a dendrologická stezka, kromě estetické funkce, slouží především 
k doplnění výuky Člověk a jeho svět na 1. stupni a pěstitelských prací a přírodopisu na 2. 
stupni. 
Naše škola pokračovala v projektu Zelená škola. V rámci tohoto projektu poskytujeme 
žákům i zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím 
sběrného boxu. 

V metodických sdruženích byl prostor k vyjádření se k práci podle ŠVP, k navrhovaným 
standardům učiva, ale i k další aktivitám školy (celoškolní projekty, výzdoba školy). 

Ve školním roce 2020/2021 byly na naší škole tři oddělení školní družiny a školní klub. 
Všechny složky mimoškolního vzdělávání vykonávaly dobrou práci s přitažlivou náplní pro 
děti. 

Vzhledem ke všem opatřením kvůli pandemii Covid-19 škola ve školním roce 2020/2021 
mohla v květnu nabídnout pouze jeden kroužek pro žáky devátých tříd. 

Školní kroužky: 

Příprava na přijímací zkoušky M, ČJ (9.) 

 



 

   
 

  

Práci s integrovanými dětmi, s dětmi s výchovnými problémy i s dětmi s poruchami učení 
se věnovala ve zvýšené míře výchovná poradkyně a vedení školy. Při řešení problémů 
nám významně pomáhali pracovníci z PPP Český Krumlov, Spirály Český Krumlov a SPC 
České Budějovice. 

Na základě dobrých zkušeností z minulých let škola uskutečnila zkrácený projekt 
Nanečisto pro žáky budoucích prvních tříd a jejich rodiče. Projekt vedla lektorka Viola 
Šímová ve spolupráci s učitelkami budoucích 1. tříd.  

Úkolem tohoto projektu je: 
poskytnout dítěti delší čas na to, aby si zvyklo na nové prostředí, budoucí paní 
učitelku a spolužáky, 
ověřit si, zda je dítě dostatečně zralé, 
získat návody k domácí přípravě, seznámit rodiče s výchovnými postupy a 
snadněji mu porozumět, 
navázat spolupráci s budoucí učitelkou dítěte. 

Vzhledem k omezení provozu školy kvůli Covid-19 projekt probíhal ve dvou setkáních 
v červnu v odpoledních hodinách. Účast rodičů i dětí byla veliká a celý projekt má mezi 
rodiči značný ohlas. 



 

   
 

3. Přehled pracovníků školy 

 Pracovník: Vzdělání 

Ředitel: Boháč Lukáš VŠ: Tchv–Tv  

Zástupce ředitele: Petr Ondřich  VŠ: F–Informatika 

Zástupkyně ředitele: Forstová Jitka VŠ: Nš 

Učitelka Mihaly Ludmila VŠ: Ch-Př  

Učitel  Lukášek Pavel                 VŠ: F-M  

Učitel  Novák Miroslav VŠ: D-Z 

Učitelka Gallistlová Dana  VŠ: Nš–Hv 

Učitelka Sekaninová Zdena SŠ:  

Učitelka  Kopřivová Dagmar VŠ: Nš 

Učitelka  Lhotáková Lucie VŠ: M–Deskr. 

Učitelka  Kalivodová Martina VŠ: Nš 

Učitelka  Novotná Jitka  VŠ: Bi–Tv 

Učitel  Ondřich Petr  VŠ: F–Informatika 

Učitelka  Skříčilová Jaroslava  VŠ: RJ –HV–AJ 

Učitelka  Pejchalová Jana VŠ: NJ  

Učitelka  Šímová Viola VŠ. Čj–D 

Učitel Škorpík Martin VŠ: M–Z 

Učitel  Přibyl Cyril VŠ: Z–VO 

Učitelka Chadimová Petra VŠ: Nš 

Učitel Nejedlý Tomáš VŠ: AJ 

Učitelka Kadlecová Lucie VŠ: Čj–Aj 

Učitelka Návratová Markéta VŠ: Čj-Aj 

Učitelka Dvořáková Iveta VŠ: Nš 

Učitelka  Josífková Olga VŠ: Nš 

Učitelka Kalkušová Veronika VŠ: Čj–Vv 

Učitelka Kozáková Lucie VŠ: Nš 

Učitelka Karlíčková Pavla VŠ: Nš–Aj 

Učitelka Neumannová Bohuna VŠ: Nš 

Učitelka Krygarová Adéla VŠ: Čj–OV 

Učitelka Němečková Ludmila SŠ:  



 

   
 

Učitel Roštík Ivan VŠ: Nj-Vz 

Vychovatelka Hořejší Petra Mgr. 

Vychovatelka Schwarzová Eva ÚSO 

Vychovatelka Janoušková Jitka              

Vychovatelka               Tonková Eliška                Dis.  

Asistentka pedagoga Lubasová Renata 

Asistentka pedagoga Rašmanová Romana 

Asistentka pedagoga Sekaninová Zdena 

Asistentka pedagoga Nováková Mariana Ing. 

Asistentka pedagoga Ondřichová Věra 

Asistentka pedagoga Marešková Iveta 

Asistentka pedagoga Dvořáková Marie 

Asistentka pedagoga Krtková Dana 

Asistentka pedagoga Kubíčková Hana Bc. 

Asistentka pedagoga Pastorová Jaroslava 

Asistentka pedagoga Strnisková Dagmar  

Asistentka pedagoga Matějčková Jana  

Asistent pedagoga Lust Pavel 

Asistentka pedagoga Tomanová Lenka (od října 2020) 

Asistentka pedagoga Tomková Lenka (od března 2021) 

 

Účetní  Molková Petra  BBus. 

Vedoucí školní jídelny  Vávrová Liběna ÚSO 

 Malovcová Michaela (od ledna 2021)  

Školník  Lubor Kitzler VŠ 

Další pracovníci  5 uklízeček, 4 kuchařky, 1 skladnice  

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis do prvních tříd se vzhledem k opatření s Covid-19 konal distančně – žádost o zápis 
podávali zákonní zástupci poštou do 10. 4. 2021. Spádové obvody základních škol byly 
stanoveny městskou vyhláškou. 

Počet dětí u zápisu: 53 

Počet žádostí o odklad školní docházky: 5 



 

   
 

Počet žáků v budoucích prvních třídách: 48 (započítány i děti po loňském OŠD). 

Počet žáků převedených na jinou školu: 0 

Další děti se do budoucích prvních tříd přihlásily dodatečně (byly u zápisu v jiných 
školách). 

Všem žádostem o odklad školní docházky bylo vyhověno, všechny obsahovaly náležitá 
doporučení. 



 

   
 

5. Výsledky vzdělávání 

Průměrná známka na škole dosáhla hodnoty 1,414. Žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, 
bylo 301. 

Škola poskytovala péči i integrovaným dětem podle pokynů PPP. Se všemi integrovanými 
dětmi se pracovalo podle plánu a smlouvy mezi žákem, učitelem a rodiči. Ve školním roce 
2020/2021 bylo na škole 16 s IVP. Celkový počet žáků, u nichž byli zjištěny speciální 
vzdělávací potřeby (na základě vyšetření školským poradenským zařízením), 62. 

Pozornost byla věnována také nadaným žákům i v době mimo vyučování (příprava na 
soutěže, přijímací zkoušky). 

Každý učitel má své konzultační hodiny, kdy mohou přijít žáci i rodiče. 

Případy vážného porušování školního řádu jsme řešili ve spolupráci s odborem školství, 
sportu a mládeže MěÚ Český Krumlov (oddělení sociálně-právní ochrany dětí). 

6. Umístění žáků v soutěžích a předmětových olympiádách (vybrané výsledky) 

Vzhledem k omezení provozu školy kvůli Covid-19 se žádné soutěže a předmětové 
olympiády na 1. i na 2. stupni ve školním roce 2020/2021 nekonaly. 
 

Údaje o přijímacím řízení 

Povinnou školní docházku ukončilo v deváté třídě 51 žáků. 

Umístění žáků devátého ročníku na SŠ: 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 1274/3, ČB 6 

VOŠ a SŠ E. Destinové 395/395, České Budějovice 2 2 

Soukromá SŠ a jazyková škola, České Budějovice, Jeronýmova 28/22 3 

SŠ a VOŠ cestovního ruchu, Senovážné nám. 239/12, 370 01 České Budějovice 3 

SŠ obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 3 

Gymnázium Český Krumlov,Chvalšinská 112, ČK 4 

SOŠ strojní a elektronická, U Hřiště 527, Velešín 1 

SOŠ zdravotnická a SOU Český Krumlov, Tavírna 342, 381 ČK 2 

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou 1 

SŠ polytechnická, Nerudova 59 4 

SŠ informatiky a právních studií, z. ú. Husova 4, České Budějovice 1 

SŠ a VOŠ cestovního ruchu, Fráni Šrámka 9, České Budějovice 1 

SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice 3 

VOŠL a SŠL Bedřicha Schwarzenberga, Lesnická 55, Písek 1 



 

   
 

SPŠ a VOŠ, Karla Čapka 402, Písek 2 

Gymnázium se sportovní přípravou, Česká 142, České Budějovice 1 

SOŠ a SOU Hněvkovice, Hněvkovice na pravém břehu Vltavy 865 1 

Obchodní akademie, Husova 1, České Budějovice 3 

Obchodní akademie SOŠ a SOU, Vrchlického 567, Třeboň 2 

Střední škola řemeslná, Wilsonova 405, Soběslav 1 

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, 
Rudolfovská 92, České Budějovice 1 

TRIVIS-SŠV Vodňany, s.r.o., Palackého 81, Vodňany 1 

Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, 
Komenského 7, Poděbrady 1 

Česko-anglické gymnázium s.r.o., Třebízského 1010, České Budějovice 1 

SZŠ, Čelakovského 200, Písek 1 

SOŠ a SOU Kaplice, Linecká 368, Kaplice 1 

 

 

Na víceletá gymnázia: 

z pátého ročníku  hlásilo se  4 

 přijati  4 

ze sedmého ročníku hlásilo se  3 

 přijato  3 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2020/2021 se naši pedagogové ještě účastnili zajímavých seminářů 
potřebných k jejich výuce a práci s žáky. Vyhledáváme semináře z projektu PŠÚ, kde není 
nutná finanční spoluúčast, přesto jsme několik vzdělávacích akcí z našeho rozpočtu 
uhradili. 

Další semináře, které korespondují se záměrem školy byly financovány prostřednictvím 
Šablon 2, které jsme pro tento účel zajistili a dokončili. 

Účast na dalších seminářích a školeních se týkala rozvoje čtenářství, Hejného matematiky 
na I. stupni, výuky genetické metody čtení, kritického myšlení, letní čtenářské školy, 
formativního hodnocení, regionálních setkání čtenářských škol, oborového čtenářství, 
MBTI. 

Většina seminářů probíhala vzhledem k opatřením kvůli Covid-19 on-line (webináře). 



 

   
 

 

8. Aktivity školy, spolupráce s okolím 

Většina učitelů používala nové metody výuky a individuální přístup k žákům, nově také při 
distanční výuce. Je dobré, že učitelé sami mají zájem o změnu své práce a podílí se 
aktivně. Za dodržování hygienických opatření probíhaly otevřené hodiny kolegů pro ostatní 
kolegy (v rámci vzájemného učení – využití šablony 2 – vzájemná spolupráce). 

Nelze vynechat ani vychovatele a vychovatelky školní družiny a školního klubu, kteří mají 
ve svých odděleních spoustu nových nápadů a činností. Velmi přínosná je pomoc 
asistentů pedagoga. 

 

 

Co se podařilo (v omezené míře vzhledem k opatřením s Covid-19): 

o exkurze – JE Temelín, Regionální muzeum Český Krumlov 

o programy k bezpečnosti dětí, např.: 

▪ pravidelná činnost metodika prevence v jednotlivých třídách 

▪ spolupráce s panem Ing. Petrem Šmídem (Portus Prachatice), 
Sociální sítě a internet – 4. třídy 

 

o účast na výtvarných programech v Boudě, 

o pokračování projektu adopce na dálku, 

o spaní ve škole v průběhu školního roku spojené s projekty, 

o netradiční zápis do prvních tříd (distančně), 

o Nanečisto pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, 

o programy Regionálního muzea Český Krumlov 

o patronát 9. tříd nad prvními třídami, 

o sportovní turnaje a soutěže na škole, 

o předávání pamětních listů deváté třídě ve spolupráci se starostou D. Cardou 

o využívání multimediální technologie ve výuce, 

o vzájemné hospitace na 1. i 2. stupni, 

o práce J. Průchy z PPP Český Krumlov s třídními učiteli při práci s třídním 
kolektivem, 

o sběr papíru  

o provoz žákovské knihovny s nabídkou atraktivních knih pro žáky 

o programy v knihovně 



 

   
 

o účast v projektu Květinový den na pomoc v boji proti rakovině 

o festival Jeden svět  

o využívání bezhotovostního placení školních akcí  

o plavecký výcvik 4. tříd (částečně) 

o bruslení žáků 1. a 2. tříd (1 hodina) 

o třídnické hodiny (zaměřené na klima třídy, apod.) 

 

Náměty pro práci v příštím školním roce 

Kromě tradičních věcí, které se nám osvědčily: 

o stále pracovat na zkvalitnění školy (výukové metody, přístup k žákům a 
rodičům), 

o spolupráce s mateřskými školami, 

o pokračování v projektovém vyučování – školní projekt, třídní projekty, 

o zařadit prvky osobnostní a sociální výchovy do výchovně-vzdělávacího 
procesu, 

o pokračování vzájemných hospitací, 

o snažit se provádět hodnocení a sebehodnocení vlastní práce a totéž 
používat při práci s dětmi, 

o pravidelná práce s třídním kolektivem (využití třídnických hodin), 

o zabývat se přípravou dalších dílen, 

o věnovat pozornost relaxačním technikám, psychohygieně a regeneraci sil 
učitelů, 

o utužovat kolektiv pracovníků školy, 

o hledat další možnosti finančního zajištění práce školy (granty, sponzoři 
apod.), 

o aktivně používat (učitelé i rodiče) elektronickou třídní knihu a elektronickou 
žákovskou knížku,  

o zařazování nových ICT technologií do výuky (systematické vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti ICT) 

o začleňovat Hodnoty školy do výuky a chodu školy  

o postupně pracovat na vizi, aby se čtenářství stalo trvalou součástí vzdělávání 
na naší škole 

o DVPP zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost  

o efektivní spolupráce učitele s asistentem pedagoga 



 

   
 

Spolupráce s okolím školy 

Spolupráce s rodiči  

Přestože spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, snažíme se ji neustále zkvalitňovat.  
Snažíme se zapojovat rodiče do života školy a třídních akcí (například výlety, exkurze, 
školy na sněhu a podobně).  

Velký význam mají individuální konzultace učitel-žák-rodič či neformální akce s rodiči a 
třídím učitelem. 

Spolupráce se zřizovatelem 

Je na vynikající úrovni. S odborem školství, sportu a mládeže a odborem sociálních věcí 
Města Český Krumlov řešíme věci, které se týkají údržby školy, rozpočtu na mzdy a ONIV 
i nových zákonů, předpisů a vyhlášek. Velmi dobrá je rovněž spolupráce s oddělením 
sociálně právní ochrany dětí při řešení problémů s žáky a jejich rodiči. 

Spolupráce s ostatními institucemi a partnery 

Pedagogicko-psychologická poradna, Spirála, městská knihovna, Regionální muzeum 
Český Krumlov, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, Český červený kříž, Policie 
ČR, městská policie, hasičský záchranný sbor, Středisko ekologické výchovy Dřípatka 
v Prachaticích, o. s., DO SVĚTA, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, PRO-SPORT 
Český Krumlov, LTC Český Krumlov, Lesy Města Český Krumlov, Městské divadlo, CEGV 
Cassipopeia, Portus Prachatice – ve školním roce 2020/2021 byla díky opatřením kvůli 
Covid-19 spolupráce omezena. 

Spolupráce s Domovem důchodců Kaplice 

Dobrovolnická činnost a pravidelná návštěva klientů Domova důchodců za podpory Mgr. 
Jitky Novotné a žáků školy nemoha být ve školní roce 2020/2021 z důvodu opatření kvůli 
Covid-19 realizována. 

Prezentace na veřejnosti 

Všechny zprávy a novinky z naší školy uveřejňujeme na našich webových stránkách 
www.zsplesivec.cz. Pořádání akcí oznamujeme vyvěšováním plakátů, popř. pozvánkami.  

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhly žádné inspekční činnosti a kontroly. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

Dotace od Městského úřadu      4 764 000,- 
Dotace od Krajského úřadu  32 360 497,- 

Dotace Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání       322 287,60,-  
(Realizace do 28. 02. 2021. Do 31. 12. 2020 vyčerpáno celkem 1 044 873, 12,-) 

http://www.zsplesivec.cz/


 

   
 

Mzdové náklady  23 161 580,- 
Odvody na sociální a zdravotní pojištění      7 806 969,- 

Některé vybrané provozní náklady: 
Spotřeba tepla       380 080,- 
Spotřeba elektrické energie       475 234,- 
Vodné a stočné       166 574,- 
Učebnice a učební pomůcky       342 648,- 
Výsledkem hospodaření školy:         20 761,56,-  

Náklady na investice byly čerpány z fondu reprodukce investičního majetku: 

Výměna dveří        483 439,90 Kč 
    
 

 

 

Výroční zpráva za rok 2020/2021 byla schválena na pedagogické radě dne 30. 8. 2021 

Usnesením č. 3/21 výroční zprávu schválila Školská rada ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 
na jednání školské rady dne 6. 9. 2021. 

V České Krumlov dne 12. 10. 2021 

Mgr. Lukáš Boháč 
ředitel školy 


