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11..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 

Adresa školy:  Čelakovského 24, 397 01 Písek 

Ředitel:   Mgr. Jiří Kothánek 

Zástupkyně ředitele: 

  pro 2. stupeň  Mgr. Marta Bakalová (statutární zástupkyně) 

  pro 1. stupeň  Mgr. Jana Vávrová 

Kontakty: 

telefon: 380 425 341 

e-mail:  info@tgmpisek.cz  internet: www.zstgmpisek.cz 

Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek 397 19 

Vzdělávací program: 

ŠVP pro ZV „Chceme a dokážeme“, platný od 1.9.2011 

Školská rada: 

Za zřizovatele:   Ing. Marie Cibulková 

Ing. Tomáš Franců 

Za zákonné zástupce:  Pavlína Němečková 

Bc. Vainar Pavel (předseda ŠR) 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Pavel Kolář 

Mgr. Jitka Valentová 

http://tgmpisek.cz/
http://www.zstgmpisek.cz/
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22..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy  

Areál základní školy tvoří budovy 1. a 2. stupně, školní jídelny, školní družiny a šaten 1. 

stupně vzájemně spojenými koridory. Škola má k dispozici 2 učebny PC, odborné učebny, 2 

tělocvičny se sociálním zázemím a školní hřiště s umělým povrchem a žákovskou knihovnu. 

Základní škola umožňuje devítiletou školní docházku, kdy v každém ročníku je jedna třída 

se sportovním zaměřením. Spádovou oblastí školy je Václavské a Pražské Předměstí města 

Písku a obec Dobešice. Školu též navštěvují žáci z jiných obcí. 

V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, 

plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště. 

Základní škola sdružuje dvě mateřské školy, 3. mateřskou školu v ulici Pražská s vlastní 

kuchyní a 6. mateřskou školu v ulici Strakonická s výdejnou. 

Jsme opakovaně nositeli mezinárodního titulu Ekoškola. 

V základní škole se k 30.6. 2019 vzdělávalo 588 žáků (z toho 245 dívek) ve 27 třídách, 

mateřské školy navštěvovalo celkem 137 dětí. 

33..  PPrraaccoovvnnííccii  šškkoollyy  

33..11  Personální zabezpečení činnosti školy  

Ve školním roce 2018/19 škola evidovala celkem 101 pracovních poměrů (včetně 

zkrácených pracovních úvazků a doplňkové činnosti). 

ZŠ: 61 pedagogických a 19 nepedagogických 

3. MŠ: 10 pedagogických a 7 nepedagogických 

6. MŠ: 2 pedagogické a 2 nepedagogické 

3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo s ohledem na organizační a 

ekonomické možnosti školy a s přihlédnutím k jejím současným a budoucím potřebám. Bylo 

přihlíženo i k zájmu pedagogických pracovníků. 

Školení proběhla např. k tematice: společné vzdělávání žáků („inkluze“), čtenářská a 

matematická gramotnost, obrana státu, výtvarné techniky, moderní dějiny, metoda Stages, 

efektivní metody učení, EVVO, odstraňování logopedických vad. 
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4. Vzdělávání 

4.1 Vzdělávání, chování a výsledky žáků 

ŠVP školy je v souladu s RVP schváleným MŠMT a pedagogičtí zaměstnanci školy se 

snaží o inovaci metod a forem vzdělávání vedoucích k aktivnímu zapojení žáků. 

Škola při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově žáků spolupracuje se zřizovatelem. 

V níže uvedených tabulkách jsou údaje k 31.8. 2019. Z žáků, kteří neprospěli: 11 opakuje 

ročník, 2 postupují dále (na daném stupni školy již propadli), 6 ukončilo základní vzdělávání. 
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I.A 20 15 5 20 0 0 0 1,00 20 0 0

I.B 19 10 9 18 1 0 0 1,06 19 0 0

I.C 19 8 11 18 1 0 0 1,04 19 0 0

II.A 23 13 10 19 3 1 0 1,11 23 0 0

II.B 19 11 8 19 0 0 0 1,04 19 0 0

II.C 17 10 7 13 4 0 0 1,18 17 0 0

III.A 25 16 9 21 4 0 0 1,32 25 0 0

III.B 21 13 8 15 6 0 0 1,29 21 0 0

III.C 22 9 13 19 3 0 0 1,24 22 0 0

IV.A 29 20 9 21 8 0 0 1,35 29 0 0

IV.B 25 16 9 14 11 0 0 1,41 25 0 0

IV.C 15 10 5 7 7 1 0 1,65 14 1 0

V.A 26 11 15 21 5 0 0 1,37 26 0 0

V.B 27 17 10 22 5 0 0 1,24 27 0 0

V.C 23 10 13 13 9 1 0 1,55 22 1 0

Celkem, průměr 330 189 141 260 67 3 0 1,26 328 2 0

Třída

Žáků Prospěch Chování
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VI.A 24 15 9 14 10 0 0 1,44 24 0 0

VI.B 24 8 16 14 10 0 0 1,53 24 0 0

VI.C 20 11 9 9 8 3 0 1,93 19 0 1

VII.A 31 16 15 7 22 2 0 2,05 31 0 0

VII.B 25 13 12 8 14 3 0 2,08 23 2 0

VIII.A 20 11 9 6 12 2 0 2,07 19 1 0

VIII.B 15 9 6 5 6 2 0 1,94 13 0 0

VIII.C 20 15 5 6 13 1 0 1,89 20 0 0

VIII.D 19 14 5 6 11 2 0 1,91 19 0 0

IX.A 22 14 8 5 17 0 0 1,85 21 1 0

IX.B 23 18 5 5 18 0 0 1,85 23 0 0

IX.C 15 10 5 1 13 1 0 2,09 15 0 0

Celkem, průměr 258 154 104 86 154 16 0 1,89 251 4 1

Třída

Žáků Prospěch Chování
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Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: 

- 12 žáků na gymnázium (5 x 8 – leté, 1 x 6 – leté, 6 x 4 – leté) 

- 37 žáků na střední školu s maturitou (např. OA, SPŠ, SZeŠ)  

- 22 žáků na SOU bez maturity 

K úspěchům našich žáků např. patřilo: 

- 3. místo v kategorii III a 2. místo v kategorii IV v okresním finále ZŠ v přespolním běhu, 

družstva chlapců. 

- 3. místo v okresním finále základních škol ve florbalu chlapců. 

- 6. místo v okresním kole olympiády z českého jazyka. 

- 1. místo v okresním kole olympiády z anglického jazyka (kategorie II. A). 

- 3. místo v kategorii mladších žáků výtvarné soutěže k výročí 100 let Červeného kříže. 

- 2. místo v okresním kole v basketbale chlapců IV. kategorie. 

- 1. místo družstva dívek v okresním kole ve vybíjené. 

- 2. místo v krajském kole ve vybíjené dívek. 

- 3. místo v okresním kole ve vybíjené smíšených družstev. 

- V okresním kole soutěže Jihočeský zvonek úspěch ve stříbrném a bronzovém pásmu. 

- 3. místo v krajském kole dějepisné olympiády v kategorii 8. - 9. tříd. 

- 3. místo v okresním kole ve volejbale v kategorii IV. 

- 1. místo v kategorii 1. - 3. tříd a 1. místo v kategorii 4. - 5. tříd v okresním kole fotbalové 

soutěže MC Donald´s Cup. 

- 3. místo v kategorii 4.–5. tříd a 4. místo v kategorii 1.–3. tříd v krajském kole fotbalové 

soutěže MC Donald´s Cup. 

- 1. místo v okresním kole atletické soutěže „Štafetový pohár“. 

- 2. místo v krajském kole v minifotbale. 

- 1. místo ve smíšených družstvech a 2. a 3. místo v jednotlivcích v kategorii starších 

chlapců v okresním kole dopravní soutěže cyklistů. 

- 3. místo ve smíšených družstvech a 3. místo v jednotlivcích v kategorii starších chlapců v 

krajském kole dopravní soutěže cyklistů. 

- 6. místo v krajském kole atletické soutěže „Štafetový pohár“. 

- 3.místo v okresním kole finále ve florbale SLZŠJ. 
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4.2 Zápis k povinné školní docházce 

K zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020 se dostavilo 92 dětí. Poprvé 

u zápisu jich bylo 77, po odkladu z předchozího roku se dostavilo 15 dětí. 

Přijato bylo 64 dětí, pro 28 dětí zákonní zástupci podali žádost o odklad. 

4.3 Poradenství 

Škola poskytuje standardní poradenství podle vyhlášky č. 72/2005 Sb.. Poradenské služby 

ve škole zajišťují školní psycholožka, speciální pedagog, výchovná poradkyně a metodičky 

prevence ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. 

Škola se v rámci poradenství snaží maximálně spolupracovat s rodiči a poradenskými 

zařízeními. 

Školní psycholožka vykonává na škole diagnostiku, konzultační, poradenskou a 

intervenční práci, metodickou a vzdělávací činnost. Speciální pedagog zabezpečuje činnosti 

dané v doporučeních školských poradenských zařízení. 

Výchovná poradkyně se účastní jednání IVýP. Koordinuje činnost školy při vypracování 

individuálních vzdělávacích plánů a odesílání a vyplňování přihlášek na střední školy, 

poskytuje kariérní poradenství. K výše uvedenému má stanoveny konzultační hodiny, ale je 

využíváno i času podle individuálních potřeb žáků a rodičů. Současně spolupracuje se 

školskými poradenskými zařízeními. 

Metodičky prevence vytváří ve spolupráci s celým pedagogickým sborem preventivní 

program školy a koordinují jeho realizaci. Spolupracují s odpovídajícími školskými 

poradenskými zařízeními a dalšími institucemi. Témata prevence jsou průběžně probírána i 

v běžné výuce. 

Preventivními tématy realizovanými ve školním roce 2018/2019 byly např.: 

Název aktivity Anotace 

Červený kříž Žáci se aktivně zapojují do simulovaných nebezpečných situací 

pod dohledem pracovníků ČK 

Čert a Káča Divadelní představení 

Exkurze do Prahy Po stopách historie (5. třídy) 

Hudba školám Koncert pro děti 

Den se strašidly Tradice (žáci 1. stupně) 

Divadlo Anglické divadlo (3., 4., 5. ročníky) 

Muzeum Tradice 

Mikuláš Tradice (žáci 1. stupně) 

Besídky pro rodiče Besídky pro rodiče (2. a 3. třída) 

Advent Tradice ve Sladovně 
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Název aktivity Anotace 

Sportovně vědomostní den Soutěž 

Svíčkárna Sladovna 

Vánoce v Evropě Tradice 

Legenda o hvězdě Divadlo 

Vánoční zpívání Tradice (1. stupeň) 

Lyžařské exkurze Lyžařské exkurze (1. stupeň) 

Svět kolem nás Projektový den, Tvořivé dílny“ 

Žlutí x Modří Soutěž žáků v hokeji 

Den EVVO Den Země 

Dračí lodě Soutěž škol 

Sportovně-jazykový kurz Kurz pro děti 

Zahradní slavnost Soutěže pro děti 

Den dětí - kino Filmové představení pro děti 

Knihovna dětem Návštěva místní knihovny 

Superstar Pěvecká soutěž pro žáky 

Projektové dny OP VVV Projektové dny 

Divadelní představení Různá divadelní představení 

Pasování prvňáčků Pasování prvňáčků na čtenáře 

Sportovní den Atletické disciplíny 

Spaní ve škole Akce jednotlivých tříd 

Cyklo-exkurze Akce sportovních tříd 

Evropský týden mobility Akce školního Ekoparlamentu 

Sbírka pro nevidomé Akce školního Ekoparlamentu 

Hudba školám Seznámení se s folkovou hudbou a jejími představiteli 

Aktivita pro větší 

bezpečnost na parkovišti ZŠ 

Akce školního Ekoparlamentu 

Podzimní výsadba Akce školního Ekoparlamentu 

Exkurze na ÚP Písek Orientace v možnostech profesního uplatnění, třída 9.A 

Exkurze na ÚP Písek Orientace v možnostech profesního uplatnění, třída 9.B 

Halloween Posilování vztahů ve třídě 

Anglické divad. představení 

Jack & Joe 

Anglický jazyk, chování na kulturní akci 

Stoleté výročí republiky, 

vystoupení žáků školy 

Kulturní program na veřejné akci 

Zoo Protivín Tematicky zaměřená exkurze - plazi (7.A) 

Den válečných veteránů Uctění památky na Vojenském hřbitově Písek  

Veletrh Vzdělání a řemeslo Orientace v síti škol, 9. ročníky 

Exkurze do podniků Profesní orientace, 9.A, C 

Dvě královské koruny Návštěva výstavy Prácheňského muzea, dějepisný seminář 

Den s obnovitelnými zdroji Ekologická tématika, prezentace SPŠ Volyně, 8.B, C, D) 

Vánoční zpívání Vánoční tradice, koledy 

Vánoční besídky tříd Posilování vztahů ve třídě, vánoční tradice 

Lyžařský kurz 7. ročníky Sport. aktivity, základy lyžování, podpora vztahů v kolektivu 

Film „Nicolas Winton - Síla 

lidskosti“ 

Druhá světová válka, židovství, lidské hodnoty. 

Čas proměn Beseda k sexuální výchově 

Exkurze do bezob. obchodu Akce školního Ekoparlamentu, ekologická výchova 

Týden proti hluku Akce školního Ekoparlamentu, pozitivní školní klima 
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Název aktivity Anotace 

Vzpoura úrazům Preventivní program VZP, beseda s handicapovanými lidmi o 

zásadách bezpečného chování 

Bezpečí na internetu Přednáška Policie ČR, bezpečí na internetu, sociální sítě, 

kyberšikana  6.C, ½ 6.B 

Bezpečí na internetu Přednáška Policie ČR, bezpečí na internetu, sociální sítě, 

kyberšikana 6.A, ½ 6.B 

Projektový den EVVO Ekologická výchova, ochrana životního prostředí 

Zájezd do Anglie Lond. památky, poznávání kult. odlišností cizí země, jaz. pobyt 

Dračí lodě Sportovní klání mezi píseckými základními školami 

Hrdý buděko Akce ekoparlamentu, ekologické chování 

Okresní kolo dopr. soutěže Dopr. vých., bezpečnost na silnicích, cykl. průprava ve zručnosti 

Týden dobrých skutků Akce školního ekoparlamentu 

Projektový den Doprava a 

mimořádné události 

Integrovaný záchranný systém, první pomoc, dopravní výchova, 

Záchranný kruh 

Beseda s pamětníky 2. svět. 

války 

Druhá světová válka, osobní zkušenost, beseda s 9. ročníky 

„Pomněnkový den“ –akce 

Policie ČR Praha 

Preventivní program Policie ČR (Praha) +  Hudba do škol + 

youtuber Hokhi : Akce k mezinárodnímu dni „ Pomněnkový 

den“ – útěky z domova, ztracené děti. 

Cyklistický kurz pro 6. 

ročníky 

Cyklistická průprava, bezpečné chování při sportu, sportovní 

akce, posilování vztahů v kolektivu 

Cyklisticko - turisticko-

vodácký kurz pro 8. ročníky 

Cyklistická průprava, bezpečné chování při sportu, sportovní 

akce, posilování vztahů v kolektivu 

Exkurze Strakonický hrad Třídní exkurze 7.B, historie města 

Exkurze „Síň slávy“ Praha a 

Muzeum filmových legend 

Exkurze tříd 6.A a 8.D, sportovní úspěchy, hokej 

Exkurze Techmania Plzeň Popularizace vědy, užití přírod. věd v praxi, exkurze 6.B. a 6.C 

Cykloběh  „Proti drogám“ Sport. - preventivní akce 7. A, sportem proti návykovým látkám 

Veletrh volnočas. aktivit 8.A, B - orientace v možnostech trávení volného času, kroužky 

Sportovní den Sportovní aktivity dle individuální volby žáka 

4.4 Péče o žáky se SVP a žáky nadané 

Pedagogové školy ve spolupráci s poradenskými pracovníky školy při zjištění 

vzdělávacích problémů žáka osloví jeho zákonné zástupce a vyhotoví plán pedagogické 

podpory. Pokud vzdělávací problémy nadále přetrvávají, škola rodičům doporučí návštěvu 

poradenského zařízení. V souladu s doporučením školského poradenského zařízení pak dále 

postupuje. Škola v uplynulém školním roce měla k dispozici asistentky pro žáky se SVP, 

školního psychologa a speciální pedagogy. 

Škola se snaží vyhledávat talentované a nadané žáky a v případě potřeby jim pomáhá 

v rozvoji jejich talentu. Škola respektuje sportovní nadání svých žáků a k rozvoji jejich 

talentu se jim snaží poskytnout příhodné podmínky. 
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55..  AAkkttiivviittyy  šškkoollyy  aa  žžáákkůů  

Vzhledem k vysokému počtu aktivit, které škola vykonává, nebo se jich účastní, je dále 

uveden jen výběr. Žáci se účastnili různých olympiád a soutěží, např. vědomostních, 

sportovních, výtvarných. Součástí výuky byly samozřejmě i poznávací exkurze, různé besedy, 

návštěvy kulturních představení, konaly se sportovní dny a projektové dny. 

Dále byla „běžná“ výuka oživena různými akcemi, které do výše uvedených nelze zařadit, 

kdy jejich nemalá část se konala i ve ŠD. Mnoho pestrých aktivit se konalo i v našich 

mateřských školách. 

5.1 Výběr aktivit základní školy 

- Vzdělávací a zájmové exkurze, návštěvy divadla, akcí a výstav Sladovny 

- Vánoční zpívání na 1. stupni 

- Výuka plavání a bruslení na 1. stupni 

- Různé sportovní a jiné soutěže, olympiády 

- Celoškolní i „menší“ projekty ZŠ 

- Výukové pořady, besedy apod. 

- Besídky pro rodiče 1. stupně, kulturní vystoupení pro seniory, vítání občánků města 

- Prevence – program Sám sebou, Čas proměn, sexuální výchova, a jiné 

- Loučení s žáky 9. tříd, focení žáků 

- Sportovní dny a atletický den, lyžařský výcvik 7. tříd, lyžařské exkurze na 1. stupni 

- Cykloexkurze 

- Jazykově – turistický kurz 

- Setkání úspěšných žáků se starostkou města Písek 

- Soutěže, projekty apod. ve ŠD 

5.2 Výběr aktivit mateřských škol 

- Kulturní představení pro děti, výukové programy, projekty apod. 

- Vzdělávací a zájmové exkurze, návštěvy dopravního hřiště 

- Zdravotní cvičení pro děti, předplavecký výcvik 

- Vystoupení dětí pro seniory, rodiče apod. 

- Angličtina hrou, rozvíjení výtvarných a pohybových dovedností dětí. 

- Brouček pro budoucí předškoláčky ve 3. MŠ 

- Loučení předškoláků, fotografování dětí 

- Cipískoviště 
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5.3 Volnočasové aktivity 

V prostorách školy probíhají kroužky s různou náplní, ve školním roce 2018/19 hra na 

flétnu, aerobik, florbal, angličtina v MŠ, míčové hry, tenis, keramický, přípravný kurz na 

Cambridge zkoušky, příprava k přijímacím zkouškám z Ma a Čj, Věda nás baví. 

5.4 Školní ekoparlament 

Školní ekoparlament se schází pravidelně 1x za měsíc, střídavě k jednání a jako tzv. 

„hrací“ (starší žáci si pro mladší připravují různé aktivity). Jeho členy jsou zástupci tříd od 3. 

ročníku a koordinátorky EVVO, přizvanými členy pak někteří vyučující a vedení školy. 

Žáci si sami volí svého předsedu a místopředsedu a z každé schůze je učiněn zápis. Ten je 

pak zveřejněn na místech přístupných pro žáky i ve sborovnách. 

V rámci školního ekoparlamentu pracují pravidelně ekohlídky, které poukazují na 

pozitivní, ale též negativní jevy ve škole a navrhují možná opatření k nápravě, snaží se o další 

rozvoj školy v oblasti environmentální výuky. 

66..  PPrreezzeennttaaccee  šškkoollyy  nnaa  vveeřřeejjnnoossttii  

Škola prezentuje své aktivity na vlastních internetových stránkách, kde zájemci najdou 

informace organizačního rázu, z minulosti školy a samozřejmě aktuální informace o životě 

školy. Naši činnost dále prezentujeme články v regionálním tisku, případně v jiných 

tiskovinách. 

Škola nadále vyvíjela činnost ve vzdělávacím programu Ekoškola, jehož mezinárodního 

titulu je držitelem a v tomto období znovu na 4 roky obhájila. Hlavním cílem programu je, 

aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili 

prostředí ve škole a jejím okolí. 

V jednotlivých charitativních sbírkách bylo vybráno 9.900 Kč ve sbírce Fondu Sidus na 

vybavení dětských zdravotnických zařízení, ve sbírce Život dětem 5719 pro nemocné děti a 

2500 Kč pro nevidomé. 

Probíhal sběr tvrdého pečiva pro živočichy ZOO Putim. 

Účastnili jsme se charitativní akce Sněhuláci pro Afriku a děti ve školní družině vyrobily 

dárečky pro Oblastní charitu Písek - Charitní pečovatelská služba. 

Účastnili jsme se pilotního kola energetické soutěže pořádané Smart Písek a Adrou. Žáci 

za svou účast obdrželi tematický výlet v hodnotě 15.000 Kč. 

Účast 8. ročníků v testování čtenářské a matematické gramotnosti od firmy Scio. 
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Opět probíhala Veselá školička pro předškoláky z MŠ, kterou vedou paní učitelky z 1. 

stupně. Děti se jejím prostřednictvím seznamují se školou. 

Děti z mateřských škol i základní školy několikrát vystupovaly na různých kulturních 

akcích (např. pro seniory, vítání občánků města Písku). 

Máme navázánu spolupráci se ZO ČSBS Písek u příležitosti Dne veteránů a besed 

k tematice 2. světové války. 

Pedagogické zaměstnankyně školy pracovaly v komisích okresních soutěží olympiád za 

anglický jazyk, biologii a matematiku. 

Zákonné zástupce informujeme o dění ve škole na třídních schůzkách a prostřednictvím 

hlavního výboru Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s. 

Na konci školního roku jsme uspořádali zahradní slavnost pro děti a jejich rodiče. 

Naši žáci byli oceněni na každoročním setkání úspěšných žáků města Písku s vedením 

města. 

O činnosti školy též vypovídají její internetové stránky. 

77..  SSppoonnzzoorriinngg,,  ggrraannttyy  aappoodd..  

Ve fázi udržitelnosti běží projekt „Moderní vybavení 

pro technické a přírodovědné vzdělávání“ (reg. č. 

CZ.1.14/2.4.00/34.03265), podpořený v rámci 34. kola výzvy Regionálního operačního 

programu NUTS II Jihozápad. Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro 

přírodovědné a technické vzdělávání žáků na 2. stupni pořízením moderního vybavení a 

související technologie, např. nábytek do odborných učeben, IT vybavení, sady měřících 

senzorů, destilační přístroj, fyzikální soupravy. Partnery projektu jsou SPŠ a VOŠ v Písku a 

SOŠ a SOU v Písku. Projekt byl realizován i díky vstupní podpoře města Písek, která je 

nezbytná k získání dotace. 

Škola ukončila svůj projekt v OP VVV s 

názvem „Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku“ 

(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004186) na který obdržela dotaci ve výši 1 649 445 Kč, z 

toho 1 402 028,24 Kč (85% financováno z ESF) a 247 416,76 Kč (15% ze státního rozpočtu). 

Nově pak škola v OP VVV zahájila od 1.1.2019 projekt s názvem „Vzdělávání na ZŠ 

TGM a MŠ v Písku II“ (registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010353), na který 

obdržela dotaci ve výši 2 182 937 Kč, z toho 1 855 496,43 Kč (85% financováno z ESF) a 

327 440,57 Kč (15% ze státního rozpočtu). Celková doba realizace projektu je 24 měsíců.  
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V rámci projektu u mateřských škol je realizována dočasná personální podpora asistent 

učitele na MŠ, školní psycholog a speciální pedagog na ZŠ. Dále pak vzdělávání 

pedagogických pracovníků (MŠ, ZŠ, ŠD), tandemová výuka, doučování žáků ZŠ ohrožených 

školním neúspěchem, vzdělávací klub pro žáky a projektové dny (ZŠ, MŠ, ŠD). Zamýšlíme 

pořízení různých učebních pomůcek a materiálů podporujících vzdělávání žáků. 

V dotačním programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Podopatření 5.B 

Cílená podpora EVVO ve školách nám byla pro rok 2019 přiznána finanční dotace ve výši 

49 680 Kč na projekt „Poznáváme Slepičí hory“. 

V dotačním programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží, Opatření č.2: 

Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, nám byla pro rok 2019 přiznána finanční 

dotace ve výši 21 000 Kč na projekt „Sportujeme hopem - skokem“. 

V rozvojovém programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2019 

jsme obdrželi dotaci ve výši 148 248 Kč. 

V rámci participace žáků ZŠ obdržela škola od Města Písek částku 50 000 Kč na realizaci 

žáky vybraného projektu. 

Škola obdržela mnoho finančních darů. Všem sponzorům ještě jednou velmi děkujeme. 

Do financování některých akcí školy byl též zapojen fond Spolku rodičů ZŠ T.G.M. 

Písek, z.s., do kterého přispívají rodiče žáků a je využíván např. pro ocenění žáků. I rodičům 

samozřejmě patří velké poděkování. 

88..  KKoonnttrroollnníí  ččiinnnnoosstt  

Kontrola Krajské hygienické stanice v říjnu 2018 – jídelníčky ZŠ a MŠ. Konstatováno 

zlepšení, sdělena některá doporučení. 

Kontroly Krajské hygienické stanice v listopadu 2018 prostor základní školy a prostor 

školní jídelny ZŠ. Obě kontroly bez nedostatků. 

Kontroly Krajské hygienické stanice v lednu 2019 v kuchyni 3. MŠ a v prostorách 3. MŠ 

proběhly bez zjištění nedostatků. 

Kontrola Krajské hygienické stanice v lednu 2019 v prostorách 6. MŠ proběhla bez 

zjištění nedostatků. 

Kontrola ČŠI v únoru 2019 na základě stížnosti. ČŠI konstatovala, že stížnost byla 

důvodná, přestože se škola snažila žákyni v jejím vzdělávání podpořit, v uplatňování 

podpůrných opatření však nebyla vždy důsledná. 
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Kontroly Krajské hygienické stanice v květnu 2019 pro ZŠ a MŠ týkající se kategorizace 

prací a s tím spojené. Kontroly proběhly bez zjištění nedostatků. 

Dále proběhly běžné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 

různé revize zařízení apod. Výše uvedené kontroly proběhly buď bez závad, nebo s drobnými 

závadami a připomínkami, které bylo možné následně odstranit. 

99..  PPoosskkyyttoovváánníí  iinnffoorrmmaaccíí  ppooddllee  zzáákk..  čč..  110066//11999999  

SSbb..,,  oo  ssvvoobbooddnnéémm  ppřřííssttuuppuu  kk  iinnffoorrmmaaccíímm  
Během roku 2018 byla škola požádána o poskytnutí informací, vztahujících se k různým 

oblastem života školy. Tyto informace byly bez zbytečného odkladu dotazujícím se 

subjektům a osobám předány. Žádná z žádostí nebyla zamítnuta a ani v jednom případě 

nedošlo ke stížnosti na postup školy. 

1100..  HHoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za rok 2018, v tisících Kč. 

NÁZEV:

OBDOBÍ:

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky skutečnost

Náklady celkem 11 532,0 12 349,0 -817,0 40 639,0 40 639,0 0,0 4 605,0

Spotřeba materiálu 1 781,0 4 179,0 -2 398,0 655,0 655,0 2 499,0

Spotřeba energie 2 810,0 2 070,0 740,0 545,0

Opravy a údržba 1 370,0 1 707,0 -337,0 49,0

Ostatní služby 1 801,0 1 082,0 719,0 269,0 269,0 153,0

Mzdové náklady 60,0 -60,0 29 091,0 29 091,0 792,0

Sociální a zdravotní pojištění 24,0 -24,0 9 821,0 9 821,0 248,0

Odpisy 2 400,0 1 987,0 413,0 78,0

Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…) 1 370,0 1 240,0 130,0 803,0 803,0 241,0

Vlastní výnosy celkem 11 632,0 12 362,0 -730,0 40 639,0 40 639,0 0,0 4 634,0

Tržby celkem 4 000,0 3 510,0 0,0 4 376,0

Ostatní další výnosy 7 632,0 8 852,0 40 639,0 40 639,0 258,0

Hospodářský výsledek po zdanění 100,0 13,0 87,0 0,0 0,0 0,0 29,0

Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek

Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 000,0 4 000,0

Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0

Neinvestiční příspěvek na provoz 6 550,0 6 550,0 6 550,0 0,0

Účelový příspěvek neinvestiční 900,0 959,0 958,0 1,0

Účelový příspěvek investiční 2 140,0 2 081,0 2 061,0 20,0

0,0

Odpisy 0,0 0,0 1 286,0 1 344,0 1 344,0 0,0

             - nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz

             - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz

             - hmotného majetku nemovitého (svěřeného)

Příspěvek na investice (jmenovitě)

Rekonstrukce elektroinstalace na 2. stupni - 2. etapa 2 000,0 1 941,0 1 924,0 17,0

Zabezpečení mateřských škol 140,0 140,0 137,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Použití fondů: 1 364,0 6 567,0 6 567,0 3 829,0 4 102,0

    - investiční 737,0 4 146,0 4 146,0 3 443,0 1 440,0

    - rezervní 496,0 2 385,0 2 385,0 328,0 2 553,0

    - odměn 131,0 36,0 36,0 58,0 109,0

Průměrný evidovaný počet zam. 87,3 xxx

Průměrný měsíční plat v Kč 28 460,5 xxx

1.-12. 2018
v tis. Kč

Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy

PROVOZ + DOTACE MÚ SR + GRANTY
DOPLŇKOVÁ 

ČINNOST

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek
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V roce 2018, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaložených částek 

spojena se spotřebou energie. 

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku, na kterém se nejvíce podílela doplňková 

činnost školy. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za 1. pololetí roku 2019, v tisících Kč. 

 

 


