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1. Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice

- je zařazena do sítě škol od 1.1. 2003 pod č. j. 18 214/03-21, s názvem Základní škola a 
Mateřská škola Volenice, okres Strakonice - IZO: 650 042 301, IČO: 75000539 (změna názvu 
s činností od 1.11. 2005 na ZŠ a MŠ Volenice, okres Strakonice)

- je organizovaná jako úplná s 9 ročníky

- je zřízena jako příspěvková organizace obce s právní subjektivitou od 1.1. 2003

- součástí školy: mateřská škola IZO: 107 535 009
základní škola IZO: 107 222 411
školní družina IZO: 114 800 227
školní jídelna IZO: 102 515 093
školní jídelna-výdejna IZO: 163 101 027 (s účinností od 1.12. 2005)

- změny spádového obvodu školy nebyly hlášeny, zůstávají tyto obce: Volenice, Tažovice, 
Ohrazenice,  Škůdra,  Lhota  Tažovická,  Strašice,  Zvotoky,  Krejnice,  Vojnice,  Frymburk, 
Damětice, Kalenice, Štěchovice, Kladruby, Novosedly, dále dojíždějí žáci ze Soběšic a Mačic

Školská rada ZŠ a MŠ Volenice je tříčlenná. 

Hana Bártíková za zákonné zástupce - předsedkyně ŠR 
Mgr. Irena Machníková za pedagogické pracovníky - člen
Veronika Benadová za zřizovatele - člen

Ve školním roce 2020/2021 se školská rada nesešla z důvodů epidemiologické situace v ČR.

- Zázemí školy:
 Budovy školy jsou v dobrém technickém stavu po rekonstrukci (zateplení, výměna 

oken)  –  vše  dokončeno  v  srpnu  2014.  Pavilon  v  areálu  ZŠ  k  výuce  chemie  a 
polytechnické výchovy byl ČŠI v říjnu 2015 vyřazen z provozu.

 Budovy ZŠ a MŠ jsou vytápěny akumulační elektrickou energií. ZŠ vytápí elektrická 
kotelna  s  akumulačními  kotli,  v  současné  době  je  ve  špatném  stavu  -  nutná 
rekonstrukce.  MŠ  je  vytápěna  pomocí  akumulačních  kamen,  u  kterých  musí  v 
dohledné době také dojít k obměně či napojení na plynové vytápění.

 Škola  má  celkem 11  učeben  a  z  toho  dvě  odborné  (učebna  informatiky  a  cvičná 
kuchyně). Učitelé mají k dispozici odborné kabinety, které jsou, stejně jako celá škola 
zasíťovány a připojeny na internet.

 V areálu školy je provizorní doskočiště a malé hřiště, v blízkosti školy je víceúčelové 
hřiště  s  umělým  povrchem,  velké  travnaté  hřiště  je  možno  využít  po  dohodě  se 
zřizovatelem.

 Škola nemá školní pozemek.
 V tělocvičně došlo k výměně oken, podlaha je vlivem spodní vlhkosti zprohýbaná, dle 

sdělení OHES Strakonice je nutná výměna.

- Vybavenost školy:



 Základní  škola  má  k  dispozici  devět  tříd,  všechny  třídy  ZŠ  jsou  v současnosti 
vybaveny novými, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. 

 Dvě  třídy  jsou  vybaveny  interaktivními  tabulemi  a  v  šesti  třídách  je  televize.  K 
dispozici  jsou tyto odborné učebny:  počítačová učebna, která  byla v průběhu roku 
2020 vybavena novými počítači,  fyzikální učebna,  jejíž vybavení je bohužel velmi 
zastaralé a je potřeba je inovovat, učebna pro výuku vaření. V průběhu školního roku 
2017/2018 došlo ke kompletní výměně zářivek v ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ. Všechny prostory v 
ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD jsou osvětleny led osvětlením, které splňuje zdravotní, estetický i  
ekonomický efekt.

- Vybavenost školní družiny:
 Školní  družina  je  hojně  využívána,  v  roce  2020/2021  bylo  zapsáno  do  ŠD  přes 

devadesát procent žáků školy.
 Školní družina má pět oddělení, má k dispozici čtyři místnosti. Navíc jsou využívány 

též odborné učebny vaření a počítačů.
 Ve  školním  roce  2019/2020  byl  interiér  ŠD  vybaven  novými  regály  na  umístění 

hraček.  Pro  kvalitnější  chod ŠD byly zakoupeny dřevěné lavičky a  rozmístěny ve 
venkovním areálu školy.  Nová videotelefonní linka u vchodu ZŠ se osvědčila a je 
hojně využívána jak rodiči, tak pedagogy. 

 Vybavení ŠD, kterou využívá, je průběžně obnovováno dle finančních možností.

- Vybavenost mateřské školy:
 Mateřská škola je dvoutřídní pavilon a je propojena se školní jídelnou tzv. „krčkem“, 

který byl v roce 2019 kompletně restaurován včetně výměny oken. V budově mateřské 
školy  došlo  též  ke  kompletní  výměně  oken  a  venkovních  dveří.  Rekonstrukce 
dětského hřiště byla uskutečněna v rámci projektu, který byl realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 Na  léto  2021  je  naplánována  výměna  starých  akumulačních  kamen  za  vytápění 
plynem kondenzačním plynovým kotlem. 

 V plánu na léto 2021 je zateplení a oprava fasády budovy mateřské školy. Nutná je též 
rekonstrukce dětských WC a šaten.

 Vybavenost metodickými pomůckami je na odpovídající úrovni.
 V roce 2019 byl zakoupen aktivační panel a 20 tabletů z projektu šablony.
  Od 1.9.2020 byl stav dětí v mateřské škole 45.

- Vybavenost školní jídelny:
 Ve školní jídelně došlo v roce 2019 k výměně zastaralého vybavení v rámci programu 

„Obnova  venkova  Jihočeského  kraje“.  Byly  nakoupeny  tyto  nové  spotřebiče: 
elektrický sporák, elektrický kotel, dvě lednice, dvě mrazničky. Nakoupeno bylo také: 
nerez kuchyňské vybavení, stoly, regály, výdejové vany, kontejnery, vozíky, výlevka. 
V ŠJ je nutné provést opravu odpadů, vybavit interiér jídelny novými židlemi a stoly a 
položit novou dlažbu.

 Na  léto  2021  je  naplánována  výměna  starých  akumulačních  kamen  za  vytápění 
plynem kondenzačním plynovým kotlem.

Zařízení v ZŠ, MŠ a ŠJ vyhovuje hygienickým i estetickým požadavkům, učební pomůcky a 
vybavení jsou obnovovány průběžně dle finančních možností.

Zvláštní místní podmínky: začátek vyučování je stanoven  na 7 hodin 30 minut.



    2. Přehled výukových programů a učebních plánů

- vyučování podle ŠVP  "Škola pro život"
- ŠVP realizováno ve školní družině i v mateřské škole – portál INSPIS
- výuka náboženství – v rámci kroužku
- plánované vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů:
- Projekt ovoce do škol, dotované mléčné školní výrobky – BOVYS s.r.o.

- spolupráce s ostatními výchovnými vzdělávacími institucemi: MLK Volenice, Úřad práce 
Strakonice, DDM Strakonice, odbor péče o dítě - Městský úřad Strakonice

-  spolupráce  s  PPP  a  SPC:  celoroční  pravidelná  spolupráce,  vyšetření  školní  zralosti, 
diagnostika poruch učení a chování, kontrolní vyšetření, vyšetřeno celkově 14 žáků, z toho 
IVP 8 žáků - SPC Strakonice 3 žáci, PPP Strakonice 9 žáků a SPC České Budějovice 1 žák, 
SPC Týn nad Vltavou 1 žák   

-  zajištění  logopedické  péče,  péče  byla  zajištěna,  vzhledem  k  epidemiologické  situaci  v 
průběhu školního roku 2020/2021 neproběhla

- péče o zaostávající žáky: zajištěna individuální péče třídních učitelů, kontrola dodržování 
doporučení  PPP,  spolupráce  vyučujících  s  výchovným poradcem a  rodiči  (následná  péče 
projektu „Šablony II“),  školní intervence

- péče o výjimečně nadané žáky:  rozvíjení  nadání  a  schopností  těchto žáků v zájmových 
útvarech, zapojení při reprezentaci školy (soutěže, třídní a okresní olympiády), individuální 
příprava a konzultace na přijímací zkoušky

-  činnost  výchovného  poradce:  zpracování  plánu  činnosti,  práce  s  problémovými  žáky 
(diagnostika,  určení  metod  práce,  pomoc  třídním  učitelům,  spolupráce  s  dyslektickou  a 
logopedickou asistentkou), metodické vedení pedagogů (sexuální, rodinná výchova, problémy 
šikany a kyberšikany, ohrožené děti atd.), výchova k volbě povolání (spolupráce s rodiči, s ÚP 
Strakonice,  koordinace  působení  náborových  pracovníků),  zpracování  IVP,  karierní  pora-
denství



    3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Volenice pro školní rok 2020/2021

Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 
Mgr. Luděk Cimrhanzl, Mgr. Miloslava Malá, Mgr. Irena Černá, Mgr. Irena Machníková, 
Mgr. Miroslava Němcová, Mgr. Petra Zdráhalová, Mgr. Michaela Nováková, Mgr. Markéta 
Hradecká, Ing. Bohumila Chvalová,  Mgr. Věra Zábranská, Mgr. Edita Hakrová, Zuzana 
Repková – AP, Jana Hanzlíková – AP, Bc. Markéta Soukupová – AP (pr. smlouva 1.9.2020) , 
Zuzana Rejšková – AP (pr. smlouva 1.11.2020),  

Vychovatelky ŠD: 
Marcela Jedličková, Pavla Sajfrídová

Učitelky MŠ: 
Ivana Vachová, Marcela Chalupná, Jaroslava Pinkasová, Mgr. Marcela Uhlíková, Pavla 
Říhová – AMŠ (pracovní smlouva 1.9.2020), Pavla Říhová – AMŠ (pracovní smlouva 
1.9.2020), Marcela Hlousová – AMŠ (pracovní smlouva 1.5.2021)

Provozní pracovníci: 
Ivana Bláhová, Lenka Kroupová, Anna Štěpánková, Milena Krotkovská, Vendula Kašpírková, 
Alena Otradovcová, Ilona Benešová, Karel Machník, Mgr. Pavel Vlček – ŠA
- pro rok 2020 byl předepsán limit pracovníků 27,16
- odborná kvalifikace pracovníků potřebám školy plně vyhovuje na 100%



4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce

- pro školní rok 2021/2022 bylo zapsáno do ZŠ 17 žáků (3 odklady)
- pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno do ZŠ 20 žáků (2 odklady)
- pro školní rok 2021/2022 bylo do MŠ zapsáno 16 dětí
- pro školní rok 2020/2021 bylo do MŠ zapsáno 10 dětí



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

- hlavním cílem vzdělávání podle ŠVP je rozvoj klíčových kompetencí žáků a to:
a) k učení
b) k řešení problémů
c) komunikativních
d) občanských
e) pracovních

- k rozvoji výše uvedených kompetencí docházelo průběžně ve všech předmětech. Učitelé 
kladli důraz na vytváření pracovních návyků žáků a na rozvoj jejich schopností řešit běžné 
životní situace s využitím poznatků a dovedností získaných ve škole.

- umístění žáků

Umístění
Počet  vycházejících  žáků 
ve školním roce 2020/2021

z  9. roč. ZŠ z 8. roč. ZŠ z nižšího roč. ZŠ
celkem z  toho 

dívky
celkem Z toho dívky

celkem
z toho dívky

G 2 2 0 0 0 0
SOŠ 2 2 0 0 0 0
SOU 5 0 0 0 0 0
Celkem 9 4 0 0 0 0

- prospěch žáků

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Z toho 
prospělo s 

vyzna-
menáním

Neprospělo

Počet žáků

celkem z toho dívky 2. stupeň z 
chování

3. stupeň z 
chování

% žáků s 2. a 3. 
stupněm z 
chování

1. 17 12 17 17 0 0 0 0,00%
2. 15 8 15 15 0 0 0 0,00%
3. 18 11 18 16 0 0 0 0,00%

4. 19 10 19 17 0 0 0 0,00%
5. 15 6 15 13 0 0 0 0,00%
6. 15 5 15 9 0 0 0 0,00%
7. 14 8 14 6 0 0 0 0,00%
8. 17 12 17 3 0 0 0 0,00%
9. 9 4 9 4 0 0 0 0,00%

Celkem 139 76 139 100 0 0 0 0,00%



6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V roce 2019/2020 metodik prevence Ing. Bohumila Chvalová 
Studium ukončeno v březnu 2019 „Pokročilý metodik prevence“, akreditace DVPP, MŠMT 
27888/2015-1-65 1 ( rozsah 250 hodin)

Pro rok 2020/2021 zpracován minimální preventivní program, který sestává z těchto bodů:
 situace ve škole
 stanovení cílů MPP
 informace od žáků, rodičů a pedagogů
 prevence zavedena do hodin výuky
 besedy – Policie ČR Strakonice
 proškolení dětí ke správnému chování při distanční výuce

Zpracovány plány, které jsou uloženy na webových stránkách školy.
Zpracovány IVP – pro rizikové žáky.



    7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Účast na školeních a vzdělávacích aktivitách podle oboru a zájmu pedagogů ZŠ

Mgr. Irena Černá – Základy první pomoci pro zaměstanance škol a školských zařízení, 
4 hodiny, (17.6. 2021, PMILTOVAeduca s.r.o Olomouc)

Mgr. Markéta Hradecká – Školní systematické konstelace, 6 hodin, (21.4.2021, Tvořivá škola, 
z.s., akreditace MŠMT – 32839/2018-1)

Marcela  Chalupná  –  Polytechnická  výchova  v  MŠ,  8  hodin,  (30.9.2020,  NPI  ČR České 
Budějovice , Hlinsko 49)

Jaroslava Pinkasová – Polytechnická výchova v MŠ, 8 hodin,  (30.9.2020, NPI ČR České 
Budějovice , Hlinsko 49)

Marcela Chalupná – Ekohry v mateřské škole, 8 hodin, (31.3.2021, NPI ČR Ústí nad Labem, 
Winstona Churchilla 1348/6)

- další vzdělávání pedagogů v rámci společného vzdělávání

- pro vzdělávání pedagogů odebírá škola několik odborných časopisů, dle finančních 
možností je průběžně doplňována odbornými tituly i učitelská knihovna.

- ukončení metodiky přepisu ŠVP do systému INSPIS

- samostudium - (12 dnů v průběhu školního roku) bylo zaměřeno na různé společné 
oblasti (nové zákony a vyhlášky, prevenci proti šikaně, práce s handicapovanými žáky, 
odborné vzdělávání dle aprobací a studium projektu Šablony)

GDPR

- Pověřencem pro ZŠ a MŠ Volenice byl v roce 2018 jmenován JUDr Jindřich Kotrch. 
Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 
2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů došlo k proškolení 
všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Volenice.



    8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Veškeré aktivity a prezentace ZŠ a MŠ na veřejnosti byly limitovány epidemiologickou 
situací v České republice – Covid 19. 
Ve školním roce 2020/2021 byl provoz ZŠ a MŠ přerušen 14.10.2020 a pak utlumen až téměř 
do konce května 2021. 
Velká část výuky proběhla v tomto roce formou online.

Seznam kroužků ŠD:

sportovní (fotbal, aerobic I.+II. stupeň)
logopedie, nápravné čtení
výtvarný
tvořivá dílna
anglický jazyk 1.-2. tř.
vaření (od 2.tř.)
informatika (od 4.tř.)

Vyhlášení  ředitelského volna 
Ředitel školy nevyhlásil v ZŠ a MŠ Volenice ve školním roce 2020/2021 žádné ředitelské 
volno.



    9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, státní správou, zřizovatelem a     
ostatními orgány

 údaje o kontrolách

Kontroly provedené státní správou * 0
Počet 0

Podíl 100%

Z toho bez závad: 0

Kontroly provedené zřizovatelem 1
Počet 1

Podíl 100%

Z toho bez závad 1

Kontroly provedené ČŠI 1
Počet 1

Podíl 100%

Z toho bez závad: 1

Ostatní ** 1
Počet 1

Podíl 100%

Závady odstraněny ve stanoveném 
časovém limitu

1

* OSSZ, Úřad práce, IBM, MŠMT, Finanční úřad
** HZS JčK - ÚO Strakonice aj.

- údaje o počtu stížností

Počet  stížností 
řešených:

Ředitelem školy 1
Zřizovatelem 0
ČŠI 1

- správní rozhodnutí

Odklad školní docházky 3
Osvobození od povinnosti ŠD 0



   10. Základní údaje o hospodaření školy (za rok 2020)

a) přímé investiční náklady:
 závazné ukazatele: limit zaměstnanců předepsán 27,16
 celkem NIV poskytnuto 15 665 712 Kč, čerpáno  15 665 712 Kč
 z toho mzdové výdaje: platy 11 090 229 Kč, OON 100 000 Kč

b) provozní prostředky:
 pro rok 2020 byl příspěvek od zřizovatele 1 300 000 Kč

c) FKSP
- stav k 1.1.2020 159 741 Kč
- přírůstek 219 969 Kč
- úbytek 143 250 Kč
- stav k 31.12.2020 236 460 Kč

d) finanční dotace v rámci projektu „Šablony II“ s názvem „Vzděláváme se společně v ZŠ a 
MŠ Volenice II, reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015605“, doba realizace projektu – 32 
měsíců (28.2.2022)

- výše dotace    757 431 Kč 
- stav k 31.8. 2021     529 152 Kč



    11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Od 1.9.2019 zahájen projekt „Šablony II“ s názvem „Vzděláváme se společně v ZŠ a MŠ 
Volenice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015605“, doba realizace projektu – 24 měsíců 
(31.8.2021).  Projekt  byl  vzhledem k  epidemiologické  situaci  prodloužen  do  konce  února 
2022.

Zahájen projekt „Šablony III“ s názvem „Vzděláváme se společně v ZŠ a MŠ Volenice III, 
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022655.

ZŠ je zapojena do projektu „Ovoce a mléko do škol“. Obě komodity zaváží forma BOVYS 
s.r.o.

Renovace  ZŠ a  MŠ ze  strany zřizovatele  byla  podpořena  následujícími  projekty v  rámci 
Jihočeského kraje:

1.  Program  obnovy  venkova  Jihočeského  kraje  v  roce  2021  –  číslo  smlouvy  SDO 
/OREG/308/21  –  oprava  podlahové  krytiny  a  pořízení  vybavení  školní  jídelny  ZŠ  a  MŠ 
Volenice

2. Dotace od Jihočeského kraje – Podpora školství  - reg.č. 414-02-002
Dotace od Ministerstva životního prostředí, iden. číslo: 115D316012379 - snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ Volenice

3. Výstavba plynové kotelny ZŠ Volenice
celé financováno z rozpoču obce Volenice



    12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení

 škola není zapojena do celoživotního systému vzdělávání



    13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů

- ve školním roce 2020/2021 se naše škola nezúčastnila



14. Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 v ZŠ a MŠ není odborová organizace
 zánik SRPdŠ dne 31.12. 2015



Zápis o projednání zprávy o činnosti

Zpráva byla projednána s pracovníky školy 31.8. 2021.

Ke zprávě nebyly připomínky.

Výroční zprávu sestavil a za správnost odpovídá

......................................
Mgr. Luděk Cimrhanzl

ředitel ZŠ a MŠ Volenice

Zpráva byla projednána se zřizovatelem dne …....................  2021

......................................
Karel Papež – starosta obce 

Volenice

Schváleno školskou radou dne …....................  2021

......................................
Hana Bártíková

předsedkyně šk. rady ZŠ a MŠ 
Volenice


