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1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola  

Název školy Základní škola a Mateřská škola Střížov 

Adresa školy Střížov 27, 37401, Trhové Sviny 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČO 75000211 

IZO 650030788 

Identifikátor 102675996 

Vedení školy Ředitelka:  

Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková 

Kontakt Tel.: 775 212 159 

e-mail: zsstrizov@seznam.cz 

 

1.2 Zřizovatel  

Název zřizovatele Obec Střížov 

Adresa zřizovatele Střížov 63, 37401, Trhové Sviny 

Kontakt  Tel.: 724 169 215 

e-mail: strizov@strizov.cz 

 

1.3 Součásti školy kapacita 

Mateřská škola Střížov 24 

Základní škola Střížov 45 

Školní družina Střížov 36 

Školní jídelna Střížov 69 

 

1.4 Základní údaje o součástech 

školy 

Počet 

tříd/oddělení 

Počet 

dětí/žáků 

Počet 

dětí/žáků 

na třídu 

Počet 

dětí/žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola Střížov1 1 24 24 12 

Základní škola Střížov 2 32 16  

Školní družina Střížov 1 30 30 30 

                                                 
1 Hodnocení MŠ je zpracováno v samostatném dokumentu, který je součástí této výroční zprávy. 

mailto:zsstrizov@seznam.cz
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1.5 Materiálně - technické podmínky ZŠ  

Učebny 2 kmenové učebny (1 s interaktivní tabulí)  

Knihovna Škola disponuje žákovskou knihovnou, která 

je volně přístupná všem žákům školy. 

Knihovna je každoročně doplňována o nové 

tituly. V letošním školním roce byla 

žákovská knihovna díky dotacím a 

sponzorským darům rodičů a pedagogů 

doplněna o více než 100 titulů. Učitelská 

knihovna se nachází v ředitelně školy, která 

slouží zároveň jako sborovna. Také zde jsou 

knihy pravidelně doplňovány dle zájmu a 

potřeb pedagogických zaměstnanců školy. 

Sportovní a odpočinkové zařízení Žáci ZŠ a ŠD využívají obecní hřiště, na 

kterém jsou nově umístěny také herní prvky. 

V případě nepříznivého počasí je možné 

s žáky využívat také relaxační místnosti 

v budově obecního úřadu.  

Žákovský nábytek Škola je vybavena novým žákovským 

nábytkem, který díky své variabilitě 

zohledňuje výškové rozdíly žáků. Žákovský 

nábytek byl v letošním školním roce dále 

modernizován a v současnosti mají všichni 

žáci školy k dispozici výškově stavitelné 

stoly i židle. Výškově stavitelným školním 

nábytkem byla také vybavena bývalá 

místnost „knihovny“, která nyní slouží 

žákům v době vyučování i po vyučování jako 

místnost, kde si mohou číst nebo se 

připravovat na vyučování či pracovat na 

projektech. 

Vybavení učebními pomůckami, sportovním 

náčiním, hračkami atd. 

ZŠ i ŠD je dobře vybavena učebními 

pomůckami, sportovním náčiním, hrami a 

stavebnicemi. Vše je v průběhu školního 

roku podle potřeby a zájmu žáků 

obměňováno a doplňováno. V letošním 

školním roce byl na doporučení ČŠI také 

doplněn a obnoven fond nástěnných 

výukových obrazů (mapy, ČJ, M)  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci jsou vybaveni učebnicemi a 

pracovními sešity. Učebnice jsou postupně 

obnovovány a doplňovány. Vyučující dále 

samostatně vytváří vhodné pracovní listy a 

další výukové materiály. 

Vybavení kabinetu a učeben pomůckami  

 

Pomůcky a učebnice, jakožto i další zařízení 

a vybavení pro výuku jsou pravidelně 

obměňovány dle potřeb a finančních 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍŽOV 

 

4 

 

možností školy. Nově bylo dokoupeno 

vybavení na floorball včetně branek. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou  

V jedné kmenové třídě jsou 2 počítače 

s připojením k internetu, ve druhé kmenové 

třídě jsou 3 počítače s připojením k internetu. 

Dále škola disponuje 13 notebooky, z nichž 

12 je k dispozici žákům při výuce. Připojení 

k internetu je prostřednictvím wi-fi, která 

pokrývá obě kmenové třídy. 

Školní kuchyně  

 

Školní kuchyně odpovídá současným 

požadavkům. Je modernizována a zařízení, 

náčiní a nádobí obnovováno podle finančních 

možností školy. V období srpna prošla 

rekonstrukcí odpadů, obkladů a dlažby. 

 

1.6 Údaje o školské radě  

Datum zřízení 29.9.2005 

Počet členů ŠR 3 

Členové ŠR:         za zřizovatele Oldřich Majer 

                             za rodiče  Martin Kovářík - předseda 

                              za pedagogy Mgr. Hana Potůčková 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání  

Kód: 76-01-C/01 Obor: Základní škola RVP ZV, zařazené ročníky: 1., 2., 3., 4., 5. 

2.2 Vzdělávací program  

ŠVP ZV Střížov, č.j. 102/2017 „Společně to dokážeme“ 
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3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících  

Počet učitelek ZŠ Střížov 3 

Počet vychovatelek ŠD Střížov 1 

Počet učitelek MŠ Střížov 2 

Počet správních zaměstnanců2 4 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet školních asistentů 1 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících  

Ped. 

pracovník 

Funkce Úvazek Roků ped.praxe Stupeň vzdělání 

ZŠ ředitelka 1,09 22 VŠ 

 učitelka 1 16 VŠ 

 učitelka  1 4 VŠ 

 asistentka 

pedagoga 

0,5 3 SŠ 

ŠD vychovatelka 0,75 4 VŠ 

MŠ učitelka 1,0 36 SŠ 

 učitelka 1,0 26 SŠ 

 školní 

asistentka 

0,5 1 SŠ 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35-45 let 45-55 let Nad 55 let do 

důch.věku 

V důch.věku Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 8 

 

 

 

 

                                                 
2 Externě:                 Zpracování mezd : Monika Sujová (ZVaS-České Budějovice,Nemanická ul.) 
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

ŠJ vedoucí ŠJ 0,25 SOU 

 kuchařka 0,75 SOU 

 samostatná 

pracovnice provozu 

0,62 SOU 

MŠ školnice 0,63 SOU 

ZŠ uklízečka 0,37 SOU 

ŠJ, MŠ, ZŠ Finanční účetní 0,25 VŠ 

 

4. Zápis k povinné školní docházce 

Počet prvních tříd Počet přijatých dětí Z toho nástup po 

odkladu 

Odklad pro rok 

2018/2019 

1 10 1 2 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ve šk.roce 2017/2018 

Ročník  Žáků celkem Prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

1. 8 8 0 0 

2. 10 10 0 0 

3. 4 2 2 0 

4. 6 5 1 0 

5. 9 6 3 0 

 Celkem                                 37                        31                         6                           0   
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách v 1. a 2. pololetí šk.roku 2017/2018 

  ročník                                        1. pololetí 

omluv.            neomluv.    na 1 žáka 

2. pololetí 

omluv.            neomluv.         na 1 žáka 

1. 361 0 45,125 458 0 57,25 

2. 274 0 27,4 487 0 48,7 

3. 181 0 45,25 237 0 59,25 

4. 160 0 26,66 373 0 41,46 

5. 271 0 30,11 225 0 37,5 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích  

V ZŠ byl integrován 1 žák se středně těžkým 

sluchovým postižením. (AP) 

1.ročník 

Podle PLPP bylo pracováno se 2 žáky 

Podpůrná opatření byla poskytována 3 

žákům 

 5.ročník, 2.ročník 

Podpůrná opatření I. Stupně byla 

poskytována 10 žákům 

1. – 5. ročník 

 

 

 

 

5.4 Výchovně vzdělávací proces  

Organizace výchovně vzdělávacího 

procesu 

 

Rozvrh hodin (psychohygiena) Rozvrh hodin byl sestaven s ohledem na 

zásady psychohygieny. Na hodiny před 

obědem a odpolední vyučování byly podle 

možností školy zařazovány předměty 

výchovného charakteru apod. 

Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími 

potřebami 

Škola spolupracovala s PPP a SPC pro 

sluchově postižené, vzdělávání probíhalo 

podle IVP a PLPP 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Žáci by byli po konzultaci s PPP zařazováni 

podle oblasti nadání do vyššího ročníku na 

jeden nebo výuce předmětů, dále by 

pracovali podle IVP, byli by zapojováni do 

různých soutěží a mimoškolních akcí. 

V daném školním roce byla jako mimořádně 

nadaná vedena 1 žákyně – dřívější nástup do 

1.ročníku. 
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Informační systém vůči žákům a rodičům Informace rodičům žáků byly předávány 

prostřednictvím žákovských knížek, 

webových stránek, FB, e-mailů, třídních 

schůzek, konzultačních odpolední, 

písemných informací, telefonicky, popř. 

výzvou k návštěvě školy. Žáci byli 

informováni ústně a písemně prostřednictvím 

třídních učitelek, vychovatelky ŠD nebo 

ředitelky. 

Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný program Minimální 

preventivní program, strategie při prevenci a 

výskytu sociálně patologických jevů 

zapracovaný do Školního řádu. 

Každý zjištěný projev sociálně-

patologických jevů je ihned řešen třídní 

učitelkou, případ je projednáván jednak s 

žáky, a to buď individuálně, nebo s celou 

třídou, popř. i s rodiči. V daném školním roce 

byly řešeny jen drobné kázeňské přestupky, 

které s žáky diskutovala třídní učitelka nebo 

vychovatelka ŠD v společném kruhu, který je 

pořádán pravidelně jednou měsíčně nebo 

podle potřeby častěji. 

Klima školy Bylo šetřeno na základě anonymních 

dotazníků mezi rodiči žáků. Mezi silné 

stránky školy patří komunikace s rodiči, 

vztahy ve škole, vedení školy, personální 

zabezpečení školy. Slabé stránky školy 

spatřovali rodiče v materiálním zabezpečení 

a prostředí školy (málo tříd, není samostatná 

místnost pro ŠD, malé šatny).  

Průběh a výsledky vzdělávání  

Vyučovací formy a metody Ve vyučování byly využívány různé formy a 

metody práce. Žáci pracovali individuálně i 

ve skupinách volených podle různých 

velikostí a kritérií. Kromě výuky skupinové a 

frontální probíhala také výuka projektová. 

Formy výuky se během hodiny střídaly tak, 

aby žáci pracovali se zájmem a aktivně. Bylo 

respektováno individuální tempo žáků, 

zejména v nižších ročnících. V případě 

neúspěchu měli žáci možnost si známku 

opravit. Do hodin byly zařazovány v nižších 

ročnících relaxační chvilky a ve vyšších 

relaxační cvičení. 

 Žáci vyhledávali informace v 

encyklopediích, učili se poznatky třídit a 

využívat procesu učení. Starší žáci 

vyhledávali informace i na internetu. Získané 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍŽOV 

 

10 

 

poznatky sloužily částečně i pro rozvoj 

komunikace – sdělování informací 

spolužákům, prezentace. Dále škola 

využívala nabídky edukačních programů 

různých institucí. Výukové programy se 

uskutečňovaly ve škole nebo v přírodě, 

případně jsme s žáky dojížděli do místa 

konání akce. 

Interakce a komunikace Ve třídách měli žáci stanovená pravidla 

komunikace a chování tak, aby se 

respektovali vzájemně mezi sebou, a aby také 

respektovali pravidla chování ve vztahu k 

dospělým. Ne všem žákům se dařilo tato 

pravidla dodržovat, ale pozitivní bylo, že 

ostatní žáci je sami upozorňovali na porušení 

zásad.  

Žáci mohli vyjadřovat své názory a byli 

vedeni k tomu, aby se tak dělo slušným 

způsobem v duchu vzájemného respektování 

a akceptování pravidel komunikace. 

Komunikativní dovednosti byly u žáků 

rozvíjeny ve všech předmětech, především v 

hodinách slohu, literární výchovy, ale i 

naukových předmětech.  

V hodinách byla zařazována témata, kde se 

žáci učili diskusi a argumentaci.  

Hodnocení žáků Žáci byli hodnoceni podle daných pravidel, 

která jsou součástí školního řádu. Učitelé 

respektovali u žáků individuální zvláštnosti. 

Integrovaný žák postupoval podle IVP 

včetně zohlednění jeho postižení při 

klasifikaci. Hlavním motivačním činitelem 

byla pochvala a ocenění pokroku žáka ve 

vzdělávacím procesu. Učitelé také v 

hodinách vedli žáky k vzájemnému 

hodnocení a sebehodnocení. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy 

 Počet 

pracovníků 

Délka 

studia/ 

kurzu 

instituce Název studia/kurzu 

6.1. Studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 

    

Studium k získání, rozšíření 

odborné kvalifikace 

2 5 let 

2 roky 

PF JČU 

TF JČU 

Učitelství pro 1.st.ZŠ 

Vychovatelství 

6.2 Studium k prohlubování 

odborné kvalifikace 

    

ZŠ 1 2 dny NIDV Inkluze v praxi – 

výukové strategie se 

žáky a se třídou 

 1 1 den NIDV Hodnocení a 

klasifikace jako prvek 

pozitivní motivace 

 1 2 dny NIDV Metodické setkání 

vyučujících 1. st. 

 2 1 den NIDV Čeština z druhé 

strany, jak ji učit děti-

cizince 

 1 1 den ZVAS Kázeň a klima školy 

 1 1 den ZVAS Tematické dny na 1.st. 

ZŠ 

 1 1 den AVDO Aktuální změny 

v právních předpisech 

 1 1 den NIDV Hry ve výuce češtiny 

 1 1 den NIDV Učební typy, styly a 

motivace žáků 

 1 6 m. NIDV Studium AJ 

ŠD 1 1 den NIDV Čtenářské kluby – 

cesta k rozvoji 

čtenářské gramotnosti 

 1 1 den NIDV Agresivita dětí a 

rodičů a jak ji zvládat 

 1 1 den Člověk v 

tísni 

ADHD ve třídě a ŠD 

 1 1 den NIDV Celoroční hry, soutěže 

a projekty zájmového 

vzdělávání 
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 1 1 den  NIDV Rizikové chování dětí 

a mládeže 

MŠ 1 67 

vyuč. 

hodin 

NIDV Primární logopedická 

prevence ve školství 

 1 2 dny NIDV Rozvoj čtenářské 

pregramotnoti v praxi 

MŠ 

 1 1 den NIDV Jak úspěšně vést 

mateřskou školu 

ŠJ 2 1 den Strava.cz Hyg.minimum ve 

stravovacích službách 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Spolupráce školy a dalších subjektů • Obec Střížov 

• Školská rada 

• PPP České Budějovice 

• SPC pro sluchově postižené České 

Budějovice 

• Myslivecké sdružení 

• Jihočeská vědecká knihovna České 

Budějovice 

• Český červený kříž 

Akce školy • Plavecký výcvik ve škole v přírodě - Srní 

• Sportovní dny 

• Návštěvy knihovny, muzea v ČB 

• Lucerničkový průvod 

• Dílničky pro děti 

• Výukové projekty 

• Vítání občánků 

• Mikroskopy ve škole – výukový program 

• Výchovný koncert – konzervatoř ČB 

• Pravidelné výukové dny v přírodě (3x 

ročně) 

• Setkání s rodiči – dětský den 

• Beseda s myslivci (2 x ročně) 

• Dobrodružství s technikou v ČB 

• Zdravá pětka 

• První pomoc 

• Sběr papíru, hliníku, pom.kůry a 

použitého oleje 

Zájmové útvary • Hra na zobcovou flétnu 

• Náboženství 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍŽOV 

 

13 

 

• Anglický jazyk 

• Německý jazyk 

• Pohybové hry 

• Dovedné ruce 

• Dramatický kroužek 

• Čtenářské kluby 

• Klub matematiky a zábavné logiky 

 

8. Údaje o kontrolní a inspekční činnosti  

ČŠI Ve školním roce 2017/2018 byla provedena 

kontrola ČŠI na místě ve dnech 5.2. – 

7.2.2018 

 

KHS Kontrola proběhla – bez závad 

PO Kontrola neproběhla 

10. Účast v projektech financovaných z jiných zdrojů 

Ovoce a zelenina do škol ZŠ 

Školní mléko ZŠ 

11. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok 2017) 

Rekapitulace čerpání prostředků ze státního rozpočtu (Kč) 

Celkem OON ONIV,Odvody,FKSP  Vratka  

3 870 237,00 44 000,00 1 051 752,00  4 791,00  

 

 

Rekapitulace čerpání prostředků rozpočtu zřizovatele a jiných zdrojů (Kč)  

Dotace OÚ                                                                                                300.000,00 

Schválený doplatek na provoz:                                                               111.000,00 

Zabezpečovací zařízení (videotelefony) – spoluúčast (OÚ + KÚ):        39.705,00 

 

Celkem:                                                                                                       450.705,00  
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Ve Střížově 7.9.2018                                                      …………………………………. 

                                                                                     Mgr.Bc.Kateřina Míčková Lišková 

                                                                                                        ředitelka školy 

 

 

Schváleno Školskou radou 7.9.2017.                            ……………………………………. 

                                                                                                      Martin Kovářík 

                                                                                                        předseda ŠR 

 

 

 

 


