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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Výročí 115 let vzniku školy (1893 – 2008)
Základní škola byla i v tomto školním roce trojtřídní s pěti postupnými ročníky. V I. třídě byl
vyučován 1. ročník (10 žáků), ve II. třídě se vyučoval 2. ročník (8 žáků) a 3. ročník
(17 žáků), ve III. třídě 4. ročník (5 žáků) a 5. ročník (11 žáků). Celkem 51 žáků.
Průměrný počet žáků ve třídě: 17
Průměrný počet žáků v ročníku: 10,2
Školu navštěvovali žáci z Holubova, Třísova, Krásetína, Plešovic a Zlaté Koruny.
Začátek vyučování byl stanoven na 7.45 hodin, bylo tak přihlédnuto k potřebám dojíždějících
žáků, autobusovému a vlakovému spojení.
Budova školy je vybavena plynovým ústředním topením s vlastním kotlem. Škola je
prostorná, má v budově tělocvičnu a školní družinu. Celkový stav budovy je velmi dobrý.
Budova školy má novější střechu, ve třídách jsou nastavitelné školní lavice a žákovské židle,
tak, aby to vyhovovalo ergonomickým zásadám při práci žáků vsedě. Na oknech jsou
zabudovány vnitřní rolety. Během letních prázdnin (v měsíci červenci a srpnu 2008) byly
provedeny stavební úpravy sociálních zařízení a nové rozvody vody do jednotlivých tříd a
místnosti školní družiny, na toalety žáků i dospělých. V současné době máme na škole 3
záchodové mísy pro dívky, 4 pisoáry a 3 záchodové mísy pro chlapce. Pro personál jsou
k potřebě 2 oddělené toalety. V přízemí i patře byla zřízena výlevka pro uklizečku. Na chodbě
v přízemí i v patře jsou nové prameníky (pítka) pro žáky, aby byl zajištěn pitný režim. Do
všech tříd a školní družiny byla zavedena tekoucí studená a teplá voda a nainstalována nová
umývadla. Všude, kde jsou umývadla, jsou i zásobníky na jednorázové ručníky. Ve všech
třídách a prostorách školy bylo osazeno nové osvětlení. V šatnách žáků byla provedena nová
úprava podlahy a položena nová krytina. Tyto šatny jsou oddělené, zvlášť pro dívky i chlapce.
Po těchto úpravách v současné době jsou splněny hygienické požadavky podle vyhlášky
410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení. V těsném
sousedství budovy je školní zahrada, která již dva roky prochází obnovou a slouží jako
přírodní učebna i k oddychu žáků během vyučování a k relaxaci dětí ve školní družině.
Zahradní architekt, který se nadále stará o vzhled zahrady vzal v úvahu naše připomínky tak,
aby tato zahrada sloužila jako přírodní učebna pro žáky. Byly zde dosázeny nové stromky,
keře a rostliny, aby se vytvořila přírodní zelená stěna, která začíná chránit děti od hluku a
nečistot z hlavní silnice. Součástí této zahrady je altán, který je využíván na výuku i
odpočinek žáků. Finanční prostředky na stavební úpravy poskytl OÚ Holubov.
Od 1. ledna 2003 škola přešla do právního subjektu, sdružuje Mateřskou školu v Holubově,
Mateřskou školu ve Zlaté Koruně, školní jídelnu v Holubově a školní jídelnu – výdejnu ve
Zlaté Koruně. S účinností od 1. 10. 2005 se do školského rejstříku zapisuje název právnické
osoby: Základní škola a mateřská škola Holubov č. j. 27813/2005 – 21
Identifikátor právnické osoby: 650 041 895
IČ: 71 012 257
Škola sdružuje:
1. Základní škola Holubov
2. Školní družina Holubov
3. Mateřská škola Holubov
4. Mateřská škola Zlatá Koruna
5. Školní jídelna Holubov
6. Školní jídelna – výdejna Zlatá Koruna

IZO: 107 720 582
IZO: 114 300 224
IZO: 107 531 828
IZO: 107 531 828
IZO: 102 439 052
IZO: 163 100 420

Školní družina:
Ve školní družině je zapsáno 27 žáků. Průměrná docházka byla ráno 13,4 a odpoledne 19,2
dětí. Zaměření školní družiny je převážně přírodovědné, sportovní, odpočinkové, zájmové a
rekreační a na přípravu na vyučování.
Provoz ve ŠD ráno:
6.30 – 7.30 hod
odpoledne:
11.25 – 15.30 hod
Školní družina se zapojila i v letošním roce do projektu „Les ve škole- škola v lese“ a
do soutěže o nejlepší zprávu v projektu na téma „ Jaro v lese“. Své příspěvky pravidelně
zveřejňuje i v místním měsíčníku „Holubovský zpravodaj“, v obecní vývěsce, zúčastňuje se
různých soutěží a akcí, svou činnost prezentuje i v různých periodikách.
Příloha č.1
Mateřská škola Holubov
V měsíci červenci a srpnu 2008 byl provoz mateřské školy přerušen vzhledem k tomu, že
došlo také tady na stavební úpravy. Byla zde zbudována nová třída pro nejmenší děti, nové
sociální zázemí pro dvě oddělení a personál, výlevka a sprchové kouty, šatny pro děti i
dospělé, kabinet a sborovna. Prostory MŠ dostaly nové osvětlení. Novým nábytkem byla
dovybavena herna pro menší děti, dále byly zakoupeny nové stolečky a židličky které jsou
výškově nastavitelné, aby odpovídaly ergonomickým zásadám.
Příloha č. 2
Mateřská škola Zlatá Koruna
I v této MŠ došlo v letošním roce ke stavebním úpravám. V prostorách toalet a umývárny pro
děti byly doplněny dvě záchodové mísy a dvě umývadla, současný stav je: 6 umyvadel a 6
záchodových mís, což odpovídá kapacitě 28 dětí. Dále byla provedena rekonstrukce osvětlení
osázením nových svítidel s větší světelnou propustností a účinnější svítivostí dle požadavků
měření Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích. Ložnice dětí byla nově vymalována.
Prostředky na tyto stavební úpravy poskytl OÚ Zlatá Koruna.
Příloha č. 3
2. VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
Výuka probíhala v 1. třídě dle programu „ Chceme, můžeme a umíme se učit – školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání“, v 2., 3., 4. a 5. ročníku podle vzdělávacího
programu „Obecná škola“, č.j. 12035/97-20.
Od 3. ročníku byl vyučován anglický jazyk. Nepovinným předmětem byla výuka římskokatolického náboženství. Tento předmět navštěvovalo 20 žáků a vyučovala ho po celý školní
rok pí Helena Čížková.
Ve školním roce 2007/08 se všichni vyučující a žáci připravovali na 115. výročí vzniku školy.
Během roku všichni žáci, vyučující, správní zaměstnanci a přátelé školy shromažďovali
materiál o naší škole. Po celý školní rok se dozvídali zajímavosti za 115 leté historie naší
školy. Žáci zpracovávali různá zjištění o škole od žijících pamětníků, či z vyprávění nebo
starých kronik, dokumentů, fotografií a různých tiskopisů.
O těchto zajímavostech informovali v pravidelném školním vysílání televize Srdíčko a na
stránkách Holubovského zpravodaje.

Cílem vysílání dětské školní televize Srdíčko je naučit žáky se správně vyjadřovat, nebát se
vystoupit před větším kolektivem školy a svými příspěvky zaujmout, vyjádřit svůj názor nebo
přinést něco nového do vyučování, informovat kolektiv školy o zajímavostech . Skupina
starších žáků vydává svůj školní časopis Školáček. Na začátku školního roku si zvolili žáci ze
svých zástupců „ Radu moudrých“, která hodnotí práci svých spolužáků, komunikuje se žáky,
učiteli i vedením školy (Rada starších) a navrhuje nové podněty pro společnou práci. Ve
školním roce probíhal celoroční projekt „Cesta za pokladem“, který obsahoval několik dnů
projektového vyučování, při kterých se žáci celé školy učí pracovat ve smíšených skupinách,
kde si mohou vzájemně pomáhat.
Škola zajistila pro děti zájmové kroužky:

- Zábavné čtení
- Práce s počítačem
- Dovedné ruce
- Dramatický kroužek

Žáci 3. a 4. a 5. ročníku vydávali školní anglický měsíčník „Stars“ a své příspěvky
zveřejňovali i v Holubovském zpravodaji.
Žáci se zúčastnili povinné plavecké výuky v Plavecké škole Hastrmánek, kde po dobu 10
týdnů (20 vyučovacích hodin) se naučili základům plaveckých stylů. Během školního roku
navštěvovali divadelní představení a koncerty, zúčastnili se výtvarných i jiných soutěží, besed
a promítání filmů, vycházek do okolí obce a cest – projektových dnů. V těchto cestách jsou
uplatněny mezipředmětové vztahy a vzájemné vztahy mezi dětmi různého věku. Žáci se
zapojili i do plaveckých závodů pro málotřídní školy „ Lipenský plaváček“, soutěže
Matematický klokan 2008 kategorie Cvrček a Klokánek, do projektu Zdravé zuby, Hravě žij
zdravě, Les ve škole- škola v lese, pracovali na Ajaxově zápisníku. Ve škole i mimo ni se
uskutečnily různé besedy, výukové programy a ukázky práce o ekologii, přírodě, návštěva
Policie ČR, školního výletu do Českých Budějovic.
Škola spolupracuje s ekologickým Sdružením Tereza, M.R.K.E.V.(metodika a realizace
koncepce ekologické výchovy), ekocentrem Šípek Č. Krumlov, Centrem ekologické a
globální výchovy Cassiopea, Lesy ČR, aj. Škola svou činnost prezentuje i na svých webových
stránkách www.zsholubov.cz, které fungují od školního roku 2006/07.
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia si nás v roce 2007/08 spolu se
Základní školou Olešnice a Jílovice vybrala jako pilotní školu, kde ve spolupráci se školou,
OÚ Holubov a ostatními zájmovými spolky z Holubova probíhal po celý školní rok program
„Všude dobře, doma nejlíp“. Ve škole se pro žáky uskutečnily 4 vycházky do okolí Holubova
pod vedením vyškolených odborníku z Cassiopeiy. Přínosem pro žáky bylo to, že se mohli
učit o svém okolí a prostředí přímo v přírodě. Jako dárky jsme k výuce obdrželi pro žáky
dalekohledy, síťky na chytání vodního hmyzu různé didaktické pomůcky. Učitelé obdrželi
mnoho metodického materiálu. Výsledky této spolupráce jsme spolu s panem starostou J.
Fraňkem prezentovali na Krajském úřadě v Českých Budějovicích na závěrečné konferenci
k projektu pro ostatní zúčastněné školy. Existuje dobrá spolupráce s PPP v Českém
Krumlově, dva žáci jsou integrovány v běžné třídě, jeden žák a žákyně má svůj IVP (
individuální vzdělávací plán), několik žáků bylo vyšetřeno v PPP a je jím věnována
individuální péče.
Ve škole se třídí odpady (papír, plast, hliník) a sbírá pomerančová, citrónová kůra a
v podzimních měsících probíhá sběr kaštanů. Všichni se snažíme pěstovat zdravého ducha ve
škole, uplatňujeme Výchovu ke zdraví, zvýšenou pozornost jsme věnovali tomuto tématu na
projektových dnech.
Pravidelně posíláme dětské příspěvky do místního Holubovského zpravodaje, žákovské
příspěvky se objevily i v novinách Robinson, v deníku Českokrumlovsko. Každý měsíc k nám

do školy přicházejí předškoláci z Mateřské školy Holubov, kde se v 1. ročníku účastní výuky.
Společně vystupují na některých akcích pořádaných pro místní obyvatele, jako je Mikulášská
nadílka, Vánoční besídka, Setkání důchodců ve spolupráci s Obecním úřadem Holubov.
Děti pravidelně vítají nové občánky obce Holubova na místním OÚ.
Vyvrcholením 115 let vzniku školy bylo na Dni otevřených dveří, který se uskutečnil 28.6.
2008 v prostorách základní školy a mateřské školy. Při této příležitosti děti z Dramatického
kroužku pod vedením pí vychovatelky sehrály divadelní hru „Kouzelný skřítek“ pro všechny
přítomné. Prostory školy byly vyzdobeny žákovskými prácemi za několik let, hosté mohli
nahlídnout do starých kronik, prohlídli si staré i nové fotografie. Tento památný den byl
slavnostně zakončen v holubovském sále, kde 2 paní učitelky, paní vychovatelka a ředitelka
školy obdržely od starosty obce ocenění.
3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci:
Jméno

Zařazení

Aprobace

Praxe

Úvazek

Prac. poměr

Mgr.
Drahomíra
Bodláková
Mgr.
Ludmila
Křížová
Jaroslava
Němečková
Mgr. Jana
Blažková

ředitelka
ZŠ a MŠ

I. stupeň

25 let

100 %

trvalý

učitelka

I. stupeň

28 let

100 %

trvalý

vychovatelka

vychovatelka

28 let

90 %

trvalý

učitelka

I. stupeň

19 let

45 %

Mgr.
Vendula
Vernerová
Mgr.
Kateřina
Kočvarová

učitelka

II. a III.
stupeň

6,5 let

45 %

zástup za
MD do
20.3.2008
MD do
20.3.2008

učitelka

I. stupeň +
anglický
jazyk a
Speciální
pedagogika

2 rok

100 %

Helena
Čížková

vyučovala
římskokatolické
náboženství

trvalý

dohoda o
pracovní
činnosti

Ostatní zaměstnanci:
Jméno
Vlasta Berková
Alena
Kudláčková

Zařazení
školnice
topič
účetní

Vzdělání
vyučena

Úvazek
100 %

Prac. poměr
trvalý

ÚSV

50 %

trvalý

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍCH NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE
18. 1. 2008 se konal zápis žáků do I. třídy ZŠ. K zápisu se dostavilo 17 dětí, zákonní zástupci
2 žáků požádali o odklad školní docházky.
Na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte, doporučení Pedagogickopsychologické poradny a praktického lékaře pro děti a dorost byla dvěma chlapcům v řádném
termínu odložena školní docházka o jeden rok.
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Všichni žáci 1. – 5. ročníku ve školním roce 20007/08 prospěli. Nikdo neměl sníženou
známku z chování. Byla udělena jedna důtka ředitele školy žákovi 5. ročníku. Pochvalu
třídního učitele dostalo celkem 5 žáků.
Prospěch žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Počet žáků dívek
10
7
8
7
17
8
5
2
11
6

Prospělo
10
8
16, 1 se přestěhovala
5
11

Neprospělo
0
0
0
0
0

Nikdo z žáků neměl neomluvené hodiny.
Na škole jsou dva žáci integrovaní a to v 1. a 3. ročníku, jedna žákyně a jeden žák s IVP ze 3.
ročníku a několik žáků se SPU, kteří byli vyšetřeni v PPP.
Žáci po ukončení 5. ročníku odcházejí do jiných základních škol – zejména do ZŠ Křemže
( 8 žáků), ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově (2 žáci) a 1 žákyně velmi dobře uspěla
v přijímacím řízení na Gymnáziu v Českých Budějovicích, které bude v novém školním roce
navštěvovat.
6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ se zúčastňovali školení PO a BOZP, RVP, ŠVP, SIPVZ,
Zdravotníků, Bezpečnosti a ochrany žáků, 13 x se účastnili seminářů DVPP.
7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Žáci během školního roku sbírali kaštany, pomerančovou a citrónovou kůru, starý papír a
hliník. Ve svých třídách i ve školní družině pod dohledem pedagogických pracovníků třídili
starý papír a plasty.
Žáci se prezentovali na různých akcích, soutěžích i v médiích (Holubovský zpravodaj,
Českokrumlovské listy, Robinson). Na škole jsme umožnili uspořádat veřejnou sbírku
Občanského sdružení CPK – CHRPA, výtěžek této sbírky byl použit na financování výcviku
koní pro hiporehabilitaci a sbírku brýlí pro Afriku, do které se zapojili žáci školy, ale i místní
občané. Výtvarné práce našich žáků mohou najít návštěvníci a obyvatelé Holubova ve
vývěsní skříňce v obci a při návštěvách školy. Žáci pravidelně vystupují při vítání nových

občánků Holubova na OÚ, na Mikulášské nadílce, Vánoční besídce, na Setkání důchodců a
při zápisu nových žáků. Základní škola spolupracuje s mateřskými školami sdruženými
v právním subjektu. Děti z MŠ Holubov a ZŠ Holubov se vzájemně navštěvují, setkávají se na
divadelních představeních v MŠ nebo v ZŠ, které navštěvuje i klub Holoubek.
Předškoláci pravidelně každý měsíc spolupracují s žáky 1. ročníku naší školy. Žáci pod
vedením vychovatelky školní družiny a paní učitelky anglického jazyka pravidelně přispívají
svými články do zdejšího zpravodaje.
Škola umožňuje žákům a rodičům objednávat si knihy z nakladatelství Fragment a Albatros.
Školní družina v září 2007 prezentovala naši školu na celorepublikovém třídenním setkání
nejúspěšnějších škol v projektu „Les ve škole – škola v lese“ na Křivoklátě.
Školní práce žáků byly vystaveny při Dni otevřených dveří dne 28. 6. 2008 u příležitosti 115.
oslav založení školy.
Seznam zájmových kroužků:
Dramatický kroužek
Dovedné ruce
Zábavné čtení
Pod hlavičkou DDM Český Krumlov probíhal na naší škole kroužek:
Práce s počítačem
Nepovinný předmět:
Římsko-katolické náboženství
Ve škole uplatňujeme Výchovu ke zdraví, Práci na počítačích, Čtenářskou gramotnost.
Velmi si vážíme pomoci rodičů žáků, přátel školy, sponzorů a hlavně obětavého přístupu
starosty obce a zastupitelů.
Příloha č. 4
8. ŠKOLNÍ INSPEKCE
Školní inspekce v tomto školním roce se neuskutečnila.
9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Zpráva o hospodaření za rok 2007
Rozpočet přímých výdajů na rok 2007
NIV celkem
z toho
- prostředky na platy
- OON
Odvody
FKSP
přímé ONIV

4 074 000 Kč
2 894 000 Kč
30 000 Kč
1 024 000 Kč
57 000 Kč
69 000 Kč

Rozpočet daný zřizovatelem
Náklady na provoz ZŠ Holubov viz příloha č. 5

10. CÍLE
- rozvíjet EVVO, Výchovu ke zdraví, Práci na počítači, Čtenářskou gramotnost
- aktualizovat protidrogový minimální preventivní program
- ve 2. ročníku zahájit vzdělávání podle ŠVP ZŠ „ Chceme, můžeme a umíme se učit “
- uplatňovat cíle a kompetence základního vzdělávání ze ŠVP i v ostatních ročnících
- pokračovat s výukou anglického jazyka ve 3., 4. a 5. ročníku
- podporovat DVPP
- získávat granty a sponzory
- rozvíjet spolupráci s rodiči žáků, přátel školy, sponzory
- dbát o dobrou spolupráci s mateřskými školami (Holubov a Zlatá Koruna)
- uplatňovat prvky „ Zdravé školy“
- zdokonalovat školní zahradu jako přírodní učebnu
- podílet se na dobrých vztazích se zřizovatelem a radou školy
- spolupracovat s místními spolky, kluby i sdruženími
- prezentovat práci školy na webových stránkách, v tisku, na soutěžích a různých akcích
- uplatňovat individuální přístup k žákům se SPUCH

11. PŘÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akce školní družiny 2007/2008
Hodnocení školního roku 2007/08 – MŠ Holubov
Hodnocení školního roku 2007/08 – MŠ Zlatá Koruna
Přehled akcí a soutěží 1. – 5. ročníku ZŠ 2007/08
Čerpání nákladů na provoz ZŠ a MŠ Holubov 2007
Zaměstnanci MŠ Holubov, MŠ Zlatá Koruna, ŠJ

Zpráva se projedná v pedagogické radě, předkládá se ke schválení školské radě, po
schválení se předá zřizovateli a zveřejní na přístupném místě ve škole.

V Holubově dne 14. října 2008

…………………………………
Mgr. Drahomíra Bodláková
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

V Holubově dne 15. října 2008

………………………………
Ing. Petr Čížek
předseda školské rady

Příloha č. 6
Zaměstnanci MŠ Zlatá Koruna
Jméno
Růžena
Moučková
Lucie
Schnelzerová
Jana Hanzlíková

Zařazení
učitelka
pověřená
vedením
učitelka

Praxe
31 let

Úvazek
100 %

Prac. poměr
trvalý

6 roků

100 %

trvalý

školnice
pomocná
kuchařka
vedoucí školní
jídelny

9 let

4h/den
3h/den

trvalý
100 %

1h/den

Zaměstnanci MŠ Holubov
Jméno
Hana
Bezděková
Jana
Jungbauerová
Růžena
Reindlová

Zařazení
učitelka
pověřená
vedením
učitelka

Praxe
38 let

Úvazek
100 %

Prac. poměr
trvalý

29 let

100 %

trvalý

6h/den
75 %

trvalý

Úvazek
3h/den
37 %
2h/den
100 %

Prac. poměr
trvalý

školnice

Zaměstnanci ŠJ Holubov
Jméno
Eva Jankulárová

Zařazení
vedoucí ŠJ

pomocná sila
Marta Nováková kuchařka

Praxe
24 let
0
38let

trvalý

