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Nejvýznamnější události školního roku 
2020/2021: 

 

Pandemie Covid-19 – distanční výuka 

Jmenování nového ředitele školy 

 

Druhá vlna pandemie Covid-19 nás zasáhla s nebývalou silou na podzim roku 2020.  

18.9. byla pro žáky i učitele zavedena povinnost nosit obličejové roušky při vyučování. 
12.10. přešly všechny základní školy na střídavou výuku, kdy se jeden týden učila prezenčně 
polovina tříd a druhá polovina se vyučovala dálkovým způsobem. V základních uměleckých 
školách se vyučovalo pouze dálkovým způsobem. 
Již 14.10. byla střídavá výuka zrušena a všechny školy přešly na distanční výuku. 
18.11. Obnovena prezenční výuka v 1. a 2. ročníku. 
30.11. Obnovena prezenční výuka celého I. stupně a 9. ročníku. 6. – 8. ročník se vyučoval 
střídavě. 
4.1. Celá škola kromě 1. a 2. tříd se opět vrátila k distanční výuce. 
12.4. přešel I. stupeň na střídavou výuku. Žáci i učitelé se museli dvakrát týdně testovat 
antigenními testy na Covid-19.  
10.5. přešel II. stupeň na střídavou výuku. 
17.5. byla na I. st. obnovena souvislá prezenční výuka (bez rotace) 
24.5. byla souvislá prezenční výuka obnovena na celé škole. Zároveň zrušena povinnost 
zachovávat homogenitu třídních kolektivů.  V ZUŠ obnovena prezenční výuka kromě 
kolektivních předmětů. 
15.6. zrušena povinnost nosit při výuce roušku nebo respirátor. 
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Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ ve Zlivi 

ve školním roce 2020/2021 
 

 
 
Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice 
Sídlo školy: Lidická 315, 373 44 Zliv 
IČ:  00581623 
číslo účtu: ČSOB: 3014635/0300 
telefon: kancelář: 387 993 323, ZUŠ: 387 993 494, školní jídelna: 387 993 473 
  školní družina: 739 120 916 
e-mail:  zszliv@seznam.cz 
www:  www.zszliv.cz 
  
 Základní škola a Základní umělecká škola Zliv sdružuje v jednom právním subjektu 
5 součástí: základní školu, základní uměleckou školu, školní družinu, školní klub a školní 
jídelnu.    
 Zřizovatelem školy je město Zliv, zřizovací listina č.j. 204/2006. Škola je vedena 
v rejstříku škol MŠMT pod č.j. 2 396/2007-21, identifikátor zařízení: 600 057 364. 
 
 
 
Učební plány 
 Ve školním roce 2020/2021 se v základní škole vyučovalo ve všech ročnících podle 
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola Zliv – verze 2016. 

V ZUŠ se ve všech ročnících obou stupňů vyučovalo podle učebního plánu pro 
základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Zliv.  
 
 
 
Školská rada 
 Školská rada při ZŠ a ZUŠ Zliv pracuje od 1. ledna 2018 ve složení: 
 
 

za zřizovatele - město Zliv: 
Bc. Hana Burcevová, DiS. – předseda  
Bc. Marika Skoblíková – zapisovatel  
 

za pedagogický sbor: 
Mgr. Milan Šmíd - místopředseda  
Mgr. Věra Bráchová  - člen 

  
 Školská rada projednala a schválila zákonem stanovené dokumenty, aktivně se 
zabývá děním ve škole a přináší podnětné návrhy ke zlepšení chodu školy. Je důležitým 
partnerem vedení školy a významným prostředníkem mezi rodičovskou veřejností a školou. 

za rodiče žáků: 
Mgr. Brigita Jindrlová  - předseda 
Mgr. Květuše Polenová - člen 
 

za rodiče žáků: 
Bc. Pavla Dušková - člen 
Romana Hrdinová - člen 
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Z důvodu uzavření škol bylo opatřením MŠMT prodlouženo funkční období školské rady do 
konce školního roku.  
 
 
Zaměstnanci školy  
(stav k poslednímu dni školního roku 2020/2021) 
 

Učitelé základní školy (pracovní zařazení, vyučované předměty) 
Mgr. Režný Jan  ředitel školy, II.stupeň 
Mgr. Havlová Dana  zást. ředitele pro ZŠ, I. stupeň 
Mgr. Bráchová Věra  I. stupeň 
Mgr. Zdeňka Hucková   I. stupeň 
Mgr. Klimešová Martina I. stupeň 
Mgr. Matašovská Ludmila I. stupeň 
Mgr. Musilová Daniela I. stupeň 
Mgr. Procházková Stanislava I. stupeň  
Mgr. Rysová Milena  I. stupeň 
Mgr. Šmídová Helena  I. stupeň 
Mgr. Vlčková Kateřina I. stupeň 
Mgr. Wohlschlägerová Romana  I. stupeň 
 
Božovská Vladislava          vychovatelka školní družiny 
Mgr. Aneta Štabrňáková  vychovatelka školní družiny 
Monika Benediková    pedagog volného času  
 
Kopalová Petra, DiS. asistent pedagoga, ped.vol.času 
Bc. Šímová Romana asistent pedagoga, ped.vol.času 
Tesařová Jaroslava asistent pedagoga 
 
Školní poradenské pracoviště:   PhDr. Šimánková Kateřina   školní psycholog (MD) 
          Mgr. Klimešová Martina výchovný poradce 
          Mgr. Koudelková Klára vých. poradce, metodik prevence
   
 

Učitelé základní umělecké školy:    Provozní zaměstnanci: 
MgA.Zavičáková Jana zástupce ředitele pro ZUŠ  Drmota Radim - školník 
   flétny, klavír, klávesy   Lavička Jozef - uklízeč 
Bc. Kopsová Andrea, DiS  zob. flétna, komorní hra  Novotná Ladislava - uklízečka 
Netolická Leona klavír, klávesy, HN   Vithová Dita – uklízečka 
Novák Václav  dechy, kytara, komorní hra  Irová Jana - uklízečka 
MgA. Ferebauer Petr  kytara, komorní hra   Kubatová Jaroslava - uklízečka 
Mgr. Pták Zdeněk výtvarný obor    Kalous Luděk – správce TV 
Egert Petr, DiS. klavír, klávesy, korepetice    
Zaplatílek Josef klavír, klávesy, pěv.sbor, HN  Školní kuchyně: 
Mgr. Zvoňárová Jana zpěv, zob.flétna, klávesy,  Staňková Jana – vedoucí ŠJ 
   komorní hra    Živnůstková Marie – ved. kuchařka 

Benediková Bohuslava 
Administrativní pracovníci:     Hovorková Magdalena 
Bc. Vlčková Naděžda, DiS.  – ekonomka   Kubatová Jaroslava 
Benediková Monika – admin. pracovnice, pokladní  
   

Mgr. Horáková Jana  II. stupeň (MD) 
Mgr. Huszárová Lenka II. stupeň 
Mgr. Kocourková Blanka  II.stupeň 
Mgr. Koudelková Klára II. stupeň 
Kubartová Naděžda II. stupeň 
Mgr. Kulířová Lenka II. stupeň 
Mgr. Míková Jiřina II. stupeň 
Mgr. Muráňová Jana II. stupeň 
                          asistent pedagoga 
Mgr. Pour Václav II. stupeň 
                          správce a metodik IT      
Mgr. Reinerová Martina II. stupeň 
PaedDr.Režná Miroslava II. stupeň 
Mgr. Radka Samcová Dvořáková 
 II. stupeň  
RNDr. Smíšková Yveta II. stupeň 
                                    metodik EVVO 
Mgr. Šmíd Milan II. stupeň 
Bc. Vlčková Naděžda DiS. II. stupeň 
Marie Živnůstková II. stupeň (VP)  
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Celkem bylo ve škole zaměstnáno v pracovním poměru k poslednímu dni školního roku 54 
zaměstnanců, z toho 43 žen, z toho 1 t.č. na mateřské dovolené. 
  
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

 Všichni pedagogičtí pracovníci v ZŠ a ZUŠ Zliv ve školním roce 2020/2021 splňovali 
kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících s výjimkou 
učitelky volitelného předmětu Ekonomika (4 hodiny) a učitelky volitelného předmětu 
Domácnost (5 hodin). Tyto volitelné předměty však byly vyučovány s maximální odbornou 
erudicí. 
  
 
Personální změny 
 

 Do školního roku vstoupila škola s novými učitelkami: Ke konci minulého školního roku 
ukončila pracovní poměr Ing. Hana Matoušková, za kterou se nepodařilo získat náhradu pro 
výuku matematiky. Na I. stupeň byla přijata Mgr. Zdeňka Hucková, která také vyučovala 
matematiku v 6. ročníku. Na II. stupeň nastoupila Mgr. Radka Samcová Dvořáková (Č-Aj-Ov), 
která již dva roky v naší škole vedla kroužek loutkového divadla. Jako asistentka pedagoga 
byla přijata Mgr. Jana Muráňová (F-Inf), která si k funkci asistentky přidala výuku několika 
hodin fyziky a informatiky. V lednu skončil pracovní poměr školní psycholožky PhDr. Kateřiny 
Šimánkové, t.č. na mateřské dovolené. Bohužel se za ni nepodařilo najít náhradu. V říjnu byla 
přijata nová uklízečka Veronika Peroutková z důvodu vyšších nároků na úklid vzhledem 
k pandemii Covid-19.  
 K 30.6.2021 ukončil pracovní poměr po 31 letech ve funkci ředitel školy Mgr. Jan 
Režný. Od 1.7.2021 byl na základě konkurzu jmenován nový ředitel Ing. Milan Macas. 
  
 
Spolupráce s odborovou organizací 
 

 Při škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků 
ve školství, kterou zastupuje předseda Mgr. Václav Pour. Kromě plnění zákonem 
stanovených úkolů je ZO velmi solidním partnerem vedení školy, se kterým spolupracuje 
především v oblasti přípravy kolektivní smlouvy a hospodaření s FKSP. Základní organizace se 
dlouhodobě potýká s nezájmem zaměstnanců o členství.   

 Obvyklé akce, které škola ve spolupráci s odborovou organizací pravidelně pořádá 
(dvoudenní seminář na Žofíně, sportovně kulturní zájezdy apod.) se letos z důvodu uzavření 
škol a zákazu společenských akcí neuskutečnily. Odložená oslava Dne učitelů proběhla 23. 
června 2021 v restauraci Blata Sedlec po rozvolnění protiepidemických opatření.  
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Vzhledem k situaci všechny realizované kurzy a semináře proběhly pouze virtuálně. 

 

Název semináře školící organizace počet absolventů 
WocaBee WocaBee 3 
Vliv soutěžního prostředí na klima třídy NPI 1 
Úvod do problematiky autismu RIC 2 
Vnímání dětí s postižením RIC 1 
Informatika a robotika PF JCU 1 
Hejného metoda NPI 2 
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Inovativní metody výuky cizích jazyků INFRA 1 
Kolokvium ředitelů ZUŠ  NPI 1 
Humorem k efektivnější angličtině NPI 7 
Jak mluvit o dítěti s Asperg. syndromem Soukr. lektor 1 
Úprava a správa fotografií Počítačová služba 1 
Notační editor Sibelius Soukr. lektor 1 
Výroba netradičních hudebních nástrojů Soukr. lektor 1 

 
V rámci školních pedagogických dílen proběhly prezenčně semináře na téma distanční 

výuka v prostředí Google Classroom a Google Meet, kterých se zúčastnili všichni učitelé ZŠ. 
 
 
Kontroly, inspekce 
  
Měsíc 
kontroly 

Předmět kontroly Kontrolu 
provedl 

Výsledek kontroly 

Březen 2021 Kontrola plateb pojistného 
na veřejné zdravotní 
pojištění 

VZP Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky 

Březen 2021 Kontrola přístupnosti 
internetových stránek 

Ministerstvo 
vnitra ČR 

Dílčí nedostatky v kritériu 
1.4.3. Minimální kontrast 
(nedostatky odstraněny)  

Březen 2021 Kvalita distanční výuky 
(na základě stížnosti) 

ČŠI Inspektorát 
České 
Budějovice 

Stížnost označena za 
důvodnou, podrobně ve 
Výsledku šetření stížnosti  
 

Květen 2021 Kontrola hospodaření  
a účelnosti využívání 
finančních prostředků  

Město Zliv Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky 

Červen 2021 Kontrola dodržování 
mimořádných opatření MZ 
(na základě anonymní 
stížnosti) 

KHS České 
Budějovice 

Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky 

 
 

V březnu proběhla kontrola kvality distanční výuky ze strany ČŠI na základě stížnosti 
rodičů 7.A. Inspekce nezjistila porušení žádného předpisu, ale vytkla škole nedostatky 
v oblasti řízení distanční výuky, nízký počet hodin synchronní on-line výuky (video) a absenci 
numerické klasifikace. Inspekce uložila škole zvýšit počet hodin synchronní on-line výuky pro 
každou třídu alespoň na 3 hodiny denně a známkovat žáky alespoň jednou měsíčně, přestože 
nelze zajistit objektivitu takové klasifikace. Závěr ČŠI je zcela v rozporu s metodickým 
doporučením MŠMT „Distanční výuka a duševní zdraví“, které doporučuje maximální počet 
on-line hodin v 1. až 3. ročníku 2 x 30 minut, ve 4. – 5. ročníku 3 x 30 minut a na II. st. 4 x 30 
minut za den. Dále MŠMT preferuje formativní hodnocení před klasifikací známkou. Škola 
z větší části závěry ČŠI akceptovala, rodiče byli uspokojeni, na efektivitu výuky to však 
nemělo významný vliv, v některých případech došlo spíše ke zhoršení. Za nejefektivnější 
považujeme způsob, kdy učitel sám rozhodne o formách výuky s ohledem na specifika svého 
předmětu, technické a intelektové možnosti žáků.  
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Rekonstrukce, úpravy 
 
 

 Od 9. září do 27. listopadu 
proběhla dlouho plánovaná 
rekonstrukce tělocvičny. 
Díky uzavření školy neměly 
práce vliv na výuku. Byla 
vyměněna podlaha, některé 
cvičební nářadí a provedena 
radikální rekonstrukce 
vzduchotechniky. Akci 
v rámci projektu EU 
investovalo Město Zliv.  

 
 V lednu byla zahájena projektová příprava na zavedení rekuperačních jednotek do 

všech exponovaných učeben ve škole.  
 V nezjištěné době došlo k havárii topného systému pod podlahou suterénu a horká 

voda unikala do základů budovy. Po zjištění závady byla topná větev odpojena. 
V dubnu firma Kindlmann s.r.o. využila uzavření školy a provedla opravu. 

 Firma SPVT Ledenice s.r.o. v jarních měsících provedla rekonstrukci vestavěných skříní 
ve 3 učebnách, zhotovila pracovní plochu do učebny pěstitelských prací a opravila 
žákovské stoly v učebně výtvarné výchovy.  

 Během letních prázdnin došlo k zavedení systému univerzálních klíčů, zprovoznění 
vstupu do školy potřednictvím čipů a rekonstrukci vybavení ředitelny. 

 
Informační systém 
 

 Základem školní komunikace je informační systém EDOOKIT, který se neustále vyvíjí 
a zdokonaluje. K jednostranným sdělením škola dále využívá svůj webový portál 
www.zszliv.eu, který spravuje školní metodik IT Mgr. Václav Pour. 

 K distanční výuce, která převažovala prakticky po celý školní rok, byl využíván 
především internetový nástroj Google Classroom na zadávání úkolů a nástroj Google Meet 
k videokomunikaci se žáky.  

             Během letních prázdnin započaly práce na zavedení nové platformy pro distanční 
výuku Teams, služebních emailů a došlo ke změně domény webových stránek z .eu na .cz 
  

Doplňkové činnosti 
 

 Na základě zřizovací listiny a živnostenských listů může škola provozovat řadu 
doplňkových činností, kterými se snaží využít svůj prostorový a lidský potenciál:  
 

 Specializovaný maloobchod  
 Pořádání výstav, přehlídek a obdobných akcí  
 Výchova a mimoškolní vzdělávání – zájmové kroužky 
 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě  
 Pronájem školních prostor  
 Hostinská činnost – vaření obědů pro cizí strávníky 
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 Výuka v oblasti umění a společenského tance – kurzy společenského tance 
 

 
 V tomto školním roce bylo v rámci DČ provozováno pouze vaření obědů pro cizí 
strávníky a omezeně školní zájmové kroužky. Ostatní aktivity byly z důvodu vyhlášeného 
nouzového stavu zrušeny. Školní prostory nebyly v tomto roce pronajímány.  
 

Spolupráce školy s ostatními organizacemi  
 

Škola obvykle úzce spolupracuje s místními sportovními organizacemi, s Mateřskou 
školou Zliv, s Městskou knihovnou Zliv, s Městským hospodářstvím Zliv, s Charitou Zliv, s 
místní organizací Českého červeného kříže, se Sborem dobrovolných hasičů Zliv, s Policií ČR, 
OO Hluboká nad Vltavou, Klubem důchodců, sportovními organizacemi ve Zlivi, 
s o.s. Poškolák, s o.s. Volnočasové aktivity Hopihop (Hlubocké princezny, Bystřina), se 
zlivským pěveckým sborem Koně Petřvalského, se Spolkem včelařů Zliv, poskytuje prostory 
pro akce pořádané městem a hnutí Racek.  Ve škole probíhají jazykové kurzy Evropského 
centra jazykových zkoušek.  
 V tomto školním roce byla spolupráce s organizacemi z důvodu uzavření školy velmi 
omezena a ve většině případů akce zrušeny. Pouze Evropské centrum jazykových zkoušek po 
celý rok pracovalo s přihlášenými žáky dálkově on-line bez omezení činnosti.  
 Ve spolupráci s Policií ČR byla v říjnu šetřena stížnost na údajnou šikanu a její 
nahrávání na Instagram. Policie věc odložila s tím, že nešlo o šikanu, ale o nevhodnou hru 
dětí.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Počty žáků 

 Dle zahajovacího výkazu bylo k 30.9.2021 zařazeno do ZŠ celkem 375 žáků. Proti 
předchozímu roku se počet žáků zvýšil o 18 a všechny ročníky kromě devátého byly po dvou 
třídách. Deváté třídy byly spojeny, protože se nepodařilo získat učitele matematiky. 

OBSAZENÍ TŘÍD  -  školní rok 2020/2021    k 30.9.2020 
Tř. Třídní uč. H D   Roč. Tř. Třídní uč. H D   Roč. 

1.A Vlčková 12 12 24 6.A Koudelková 11 11 22 
1.B Matašovská 13 12 25 49 6.B Huszárová 10 10 20 42 
2.A Šmídová 8 11 19 7.A Kulířová 12 9 21 
2.B Procházková 11 8 19 38 7.B Šmíd 6 12 18 39 
3.A Rysová 8 16 24 8.A Kocourková 12 8 20 
3.B Wohlschlägerová 11 14 25 49 8.B Míková 9 12 21 41 
4.A Bráchová 13 12 25 9.A Smíšková 19 11 30 30 

4.B Klimešová 13 10 23 48   
5.A Musilová 11 9 20   
5.B Samcová Dvořáková 9 10 19 39   
celkem žáků 1. stupně: 223 celkem žáků 2. stupně: 152 

Celkem žáků na celé škole: 375 
Celkem tříd:                   17 

Průměrný počet žáků na jednu třídu: 22,1 
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Zápis do 1. tříd 
 

 Z důvodu karantény proběhl zápis do 1. tříd opět pouze formálně, bez přítomnosti dětí. 
Rodiče zaslali přihlášky datovou schránkou, e-mailem nebo doručili osobně. Zapsáno bylo 47 
dětí, z toho 5 dětí má odklad školní docházky. V září příštího školního roku budou otevřeny 
dvě první třídy.  
 
 
Výsledky závěrečné klasifikace škol. roku 2020/2021: 
 
 Klasifikace v tomto roce byla provedena s ohledem na dlouho trvající distanční výuku 
a není proto zcela objektivní. Při hodnocení jsme vycházeli z metodického doporučení 
MŠMT. 
 Celkem prospělo s vyznamenáním 241 žáků, prospělo 122 žáků a neprospělo 10 žáků, 
z toho 8 žáků vykoná opravnou zkoušku. Chování bylo stupněm „uspokojivé“ hodnoceno 
u 2 žáků. 
 9. ročník ukončilo 30 žáků, z nichž bude dále studovat na středních školách: 

 Gymnázia: 0           
 Ostatní střední školy s čtyřletým studijním oborem (maturitní): 19 
 Ostatní střední školy s tříletým studijním oborem: 10 
 1 žák na zahraniční střední škole v Gmündu   

 Ze 7. ročníku byly přijati 2 žáci na víceletá gymnázia 
 Z 5. ročníku bylo přijato 6 žáků na víceletá gymnázia 
 
 
Výchova k volbě povolání 
 

  Výchova k volbě povolání tvoří organickou část předmětu občanská výchova, ale 
jednotlivá témata jsou zařazována v rámci výchovy ke kompetenci pracovní do všech ročníků 
a předmětů. Zařazení témat do jednotlivých ročníků II. stupně koordinuje výchovný poradce 
Klára Koudelková, která zároveň poskytuje žákům i rodičům individuální poradenskou 
pomoc.  

Žáci 8. a 9. tříd se letos nemohli vzhledem k epidemické situaci zúčastnit výstavy 
Vzdělání a řemeslo, ani náborové akce ve škole neproběhly. Veškeré informace žáci dostávali 
v digitální podobě.  

Stále více dětí a rodičů využívá při volbě povolání a střední školy informací, které 
poskytují různé internetové portály, často komerčně. Naše škola má k dispozici bezplatnou 
aplikaci SALMONDO, díky které zjistí žáci nejen jejich studijní zaměření, ale mohou rovnou 
online vyhledat i vhodný studijní obor, který by jejich preferencím vyhovoval. 

Letos žáci devátých tříd mohli konat dvě kola přijímacího řízení na maturitní obory 
středních škol. Některé školy využili možnosti a pro své uchazeče připravili jen vlastní 
přijímací řízení, nebo dokonce přijímací řízení vůbec nekonaly vzhledem k tomu, že počet 
zájemců nepřekročil počet volných míst. Vzhledem k uzavření školy pro žáky příprava na 
zkoušky probíhala individuálně a konzultace s výchovným poradcem prostřednictvím 
edookitu. Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru byla letos 
příprava na přijímací řízení obtížnější, nicméně žáci měli možnost využít individuálních 
konzultací buď prostřednictvím Meetu, nebo i osobně.  
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Inkluze 
   

 V tomto školním roce jsme evidovali 35 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kterým byla poskytována větší nebo menší míra pedagogické podpory podle doporučení 
školského poradenského zařízení. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny jsme zaměstnávali čtyři asistenty pedagoga. 
 V rámci dotačního programu Šablony byly zřízeny 4 doučovací skupiny pro žáky 
ohrožené školním neúspěchem. V tomto školním roce však pracovala pouze skupina ve 2. 
ročníku (1. a 2. ročníku byla po většinu školního roku povolena prezenční výuka.) 
 
 
Minimální program prevence sociálně patologických jevů 
 

 je součástí celkové preventivní činnosti školy zaměřené na předcházení kriminalitě 
žáků. Za tuto oblast odpovídá ve škole metodik prevence Mgr. Klára Koudelková. Na prvním 
stupni jsou žáci seznamováni se zásadami slušného chování, učí se spolupráci a toleranci. Již 
zde je kladen velký důraz na budování pozitivního klimatu třídy. Pokud se podaří vytvořit 
dobře fungující skupinu, předejde se mnoha budoucím problémům, jako je třeba šikana. 
Součástí vzdělávacího programu je na prvním stupni hlavně dopravní výchova, první pomoc, 
ale i hygiena. 
 Na druhém stupni prevence prolíná mnoha předměty. Prevence patologických jevů je 
zapracována především do tematických plánů předmětů výchova ke zdraví a občanská 
výchova, mediální výchova, ale také biologie a chemie. Cílem je naučit děti uznávat pozitivní 
hodnoty, naučit je se orientovat v problematice různých typů závislostí. Nabídnout jim 
dostatek informací pro jejich rozhodování. Naučit je vážit si vlastního zdraví. Nedílnou 
součástí výchovy je pěstování vědomí osobní důstojnosti a psychické odolnosti vůči 
negativním vlivům. 

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru se letos 
neuskutečnila žádná beseda. Naopak byla věnována velká pozornost bezpečnosti při práci 
online. Žáci byli při hodinách informatiky upozorněni na možná rizika spojená s online 
výukou a pohybem ve virtuálním prostředí. Všichni učitelé dbali o bezpečnou komunikaci 
prostřednictvím Google class a v online komunikaci přes Meet.  

Škola řešila ve spolupráci s Policií ČR podezření na šikanu ve třídě, kdy žáci natáčeli 
video a následně je umístili na síť. Podezření se ale nepotvrdilo. 

V záři před uzavřením škol se ještě uskutečnily přednášky pro 9. ročník na téma 
Prevence poruchy příjmu potravy a pro 7. ročník na téma Čas proměn (pro dívky) a Na startu 
mužnosti (pro chlapce). 
 
 

   
Environmentální výchova  
 

Enviromentální výchova jako průřezové téma prolíná školním vzdělávacím 
programem ve všech ročnících, především v přírodovědných předmětech. Z důvodu 
celkového omezení výuky došlo i v environmentální výuce ke značné redukci učiva.  

V rámci celostátní akce Ukliďme Česko zorganizovala paní učitelka Smíšková v březnu 
úklidovou akci Ukliďme Zliv. Igelitové pytle s logem věnovala hlavní pořadatelská organizace. 
Zájemci o sběr odpadu z přírody si je mohli vyzvednout v tzv. pytlomatech, které byly 
umístěny na několika místech ve městě, například na základní škole, ale hlavně na začátku 
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vycházkových tras. U pytlomatů byly k dispozici jednorázové rukavice, které věnovala 
organizace Jihočeský venkov spolu s MAS Rozkvět. Akce se zúčastnilo více jak 30 žáků naší 
základní školy. Spolu s dospěláky odstranili z přírody více jak 50 pytlů drobného odpadu a 
také mnoho velkých kusů (pneumatiky, autosedačky, plastové části aut). Někteří z nich 
dokonce odpad transportovali na sběrný dvůr rodinnými vozy. Většinu sesbíraného odpadu 
svezli z určených míst zaměstnanci Městského hospodářství. Většina dětí pak téma 
zpracovala formou prezentace.  

  
 
 
Školní poradenské pracoviště  
-  sdružuje pracovníky poskytující poradenské služby: 
 
Výchovný poradce pro I. stupeň – Mgr. Martina Klimešová 

 Koordinuje řešení výchovných problémů 
 Koordinuje práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze) 

 

Výchovný poradce pro II. stupeň – Mgr. Klára Koudelková 
 Koordinuje řešení výchovných problémů 
 Koordinuje práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze) 
 Koordinuje výchovu k volbě povolání 
 Poskytuje poradenské služby při volbě střední školy a distribuci přihlášek 

 

Metodik prevence rizikového chování žáků - Mgr. Klára Koudelková 
 Odpovídá za minimální program prevence rizikového chování žáků  
 Koordinuje činnosti školy zaměřené na prevenci a osvětovou činnost 

 

Školní psycholog – po odchodu PhDr. Kateřiny Šimánkové na mateřskou dovolenou se za ni 
nepodařilo najít náhradu a pozice školního psychologa nebyla do konce školního roku 
obsazena.  
 
 

 
Žákovský parlament 
 

 Z důvodu uzavření školy žákovský parlament v tomto školním roce nevykonával žádnou 
činnost. 
 
 
Spolupráce s Mateřskou školou Zliv 
  

Z důvodu uzavření škol byla bohužel letošní spolupráce s Mateřskou školou velmi 
zredukována a omezila se pouze na spolupráci při organizaci zápisu a rozdělení žáků do 
prvních tříd.  

 
 
Zahraniční spolupráce 
  

 V tomto školním roce nedošlo k žádné aktivitě s partnerskými zahraničními školami. 
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Soutěže 
 

Z důvodu karantény škol byly veškeré postupové soutěže zrušeny. 
  
 
Sportovní kurzy 
 

V ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola Zliv máme sportovní kurzy: 
 Kurz bruslení pro žáky 2. ročníku – z důvodu vládního nařízení zrušeno. 
 Kurz plavání pro žáky 3. a 4. ročníku – z důvodu vládního nařízení se uskutečnila 

pouze část kurzu. 
 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku – z důvodu vládního nařízení zrušeno. 

 
 Kurz jízdy na koni pro žáky 8. ročníku 

–  v září, před uzavřením škol, se 
podařilo realizovat odložený kurz 
z loňského roku, kterého se zúčastnila 

většina žáků 9. ročníku. Kurz byl 
velmi úspěšný, nikdo nespadl.  

 
 
 

 
Ochrana člověka za mimořádných situací 
 

 Vzdělávací činnosti spojené s ochranou člověka za mimořádných situací včetně 
vyhlášení cvičného poplachu s evakuací školy plánujeme obvykle v závěru školního roku. 
Letos se z důvodu omezení činnosti škol neuskutečnily. Zároveň však po celý rok probíhal 
praktický výcvik nasazování roušek či respirátorů, trénink činností s nasazenou rouškou 
a osvojování dalších hygienických návyků v době pandemie. 
  
 
Výchovně vzdělávací pořady  
  

 Přednáška Prevence poruchy příjmu potravy (pro 9. ročník) – stihlo se před zavřením 
školy 

 Přednáška Čas proměn a Na startu mužnosti (pro 7. ročník) – stihlo se před zavřením 
školy 

Ostatní domluvené přednášky byly zrušeny. 
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Další uskutečněné akce základní školy: 
 

 11.9.  účast žáků I. stupně na Sportovním dopoledni s fotbalem, které pořádal FC Zliv na 
svém stadionu 

 16.9. proběhl nábor do kroužku Věda nás baví, který však již nestihl zahájit činnost. 
 

 29.9. se v Městské 
knihovně pod patronací 
MÚ Zliv uskutečnilo 
odložené pasování 
prvňáčků na čtenáře, 
úvodní představení 
zajistili členové školního 
Loutkového divadla. 
Děti přečetly slib a poté 
byly pasovány na rytíře 
řádu čtenářského 
královnou pohádkové 
říše. Pro letošní 
prvňáčky se akce 
uskutečnila 16. června. 

Přes složité podmínky se všechny děti naučily 
pěkně číst. 

 
 2.10. Škola poskytla volební místnost ve školní 

jídelně pro pořádání voleb do krajského 
zastupitelstva. 

 
 5.10. vyhlásila Vláda ČR nouzový stav a veškeré 

další plánované akce školy byly zrušeny.  
 
 27. – 28.3. paní učitelka RNDr. Yveta Smíšková 

zorganizovala ve Zlivi úklidovou akci Ukliďme Zliv. Podrobněji v části Environmentální 
výchova. 

 
 

Projekty 
 

 Škola pokračovala v realizaci projektu Šablony II pro Základní školu a Základní 
uměleckou školu Zliv. Z prostředků projektu byly financovány vzdělávací kurzy DVPP 
v oblasti cizích jazyků a matematické gramotnosti, pozice kariérového poradce, jedna 
doučovací skupina a projektový den pro 9 ročník v ekonomické gramotnosti. Prostředky na 
nerealizované šablony budou vráceny.  
 Škola byla i v tomto roce partnerem společnosti Attavena o.p.s. v projektu „Trochu 
méně horké léto II“. Z tohoto projektu byla financována pozice pedagoga volného času, která 
umožnila rozšířit kapacitu školní družiny.  
   Škola se opět zapojila do projektu Školní mléko, ve kterém je dětem dodáváno 250 
ml balení neochuceného mléka, a do projektu Ovoce a zelenina do škol, ve kterém každé 
dítě dostane jednou týdně 1 ks ovoce nebo zeleniny. Po dobu uzavření školy byly dodávky 
přerušeny. 
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Mimoškolní činnost 

 
 V tomto školním roce z důvodu uzavření škol kroužky nepracovaly s výjimkou kroužku 
angličtiny pro 1. ročník vedený paní učitelkou Samcovou-Dvořákovou. Kroužek navštěvovalo 
15 žáků.  
 Také ostatní organizace, které obvykle nabízejí zájmovou činnost v našich pronajatých 
prostorech, přerušily činnost.  
 
 
Virtuální Univerzita třetího věku – VU3V 
 

 

Vzdělávací projekt ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze nabízí 
seniorům již osmým rokem pravidelná setkávání a rozšiřování obzorů. Každý semestr se 
skládá ze 6 přednášek. Projekt iniciovala a organizačně zajišťuje ekonomka Bc. Naděžda 
Vlčková, DiS. a je seniory velmi oceňován. V letošním roce se univerzity zúčastnilo 17 
seniorů. 

Zimního semestru na téma Rituály evropských královských rodů se účastnilo 10 
studentek a 1 student, letní semestr na téma Hledáme své předky absolvovalo 8 studentek 
a 2 studenti. 

Výuka probíhala po celý rok jen online. 
 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

V roce 2020/2021 bylo do školní družiny přihlášeno 90 žáků prvních až třetích tříd. Tito 
žáci byli rozděleni do 3 oddělení, které vedly vychovatelky Vladislava Božovská, Mgr. Aneta 
Štabrňáková a  Bc. Romana Šímová 

Kapacita ŠD byla opět vyčerpána. Pokud byla školní družina v provozu, vychovatelky se 
žáky plnily úkoly podle ŠVP pro naši ŠD.  

Z důvodu vyčerpání kapacity ŠD škola pokračovala ve využívání nabídky společnosti 
Attavena a účastnila se projektu „Trochu méně horké léto II“, v rámci kterého byly pro 
odmítnuté zájemce o školní družinu ze 3. až 4 ročníku zřízeny dvě skupiny Družinového 
kroužku s podobným programem a režimem jako ŠD. Skupiny vedly paní Monika Benediková 
a Petra Kopalová, DiS. Činnost kroužku je plně financována z prostředků projektu. 

Činnost školní družiny i Družinového kroužku se realizovala pouze ve dnech, kdy byla 
žákům umožněna přítomnost ve škole.  
  
 
 

ŠKOLNÍ  KLUB 
 
 Do školního klubu bylo zapsáno 15 žáků, ale nepravidelně docházelo mnoho dalších. 
Žáci se zde převážně věnovali doučování, vypracovávání referátů a domácích úkolů. Ve 
volném čase většinou využívali možností počítačové učebny informačního centra. Školní klub 
pracoval čtyři dny v týdnu od pondělí do   čtvrtku od 13.40 do 15.40 hod. a je pro žáky stále 
bezplatný. 

Činnost školního klubu byla od října dočasně zastavena. 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
  

Do ZUŠ bylo ve školním roce 2020/2021 dle zahajovacího výkazu k 30.9.2020 
zařazeno celkem 159 žáků, z toho 94 v oboru hudebním a 65 v oboru výtvarném.  

 
Školní vzdělávací program 
 

V tomto školním roce se ve všech ročnících ZUŠ vyučovalo podle ŠVP pro ZUV 
„Základní umělecká škola Zliv“  
  

Hudební obor ZUŠ 
vedoucí MgA. Jana Zavičáková 

 
Absolventi hudebního oboru:  
Dovina Adam   kytara    I. stupeň (Petr Ferebauer) 
Louženská Ela   sólový zpěv   I. stupeň (Leona Netolická) 
Pražák Lukáš   klavír    I. stupeň (Josef Zaplatílek)  
Pečinková Elena zobcová flétna  I. stupeň (Jana Zvoňárová) 
 
Koncertní činnost  

Školní rok 2020/2021 
byl poznamenán pandemií 
COVID-19 a tudíž veškerá 
koncertní činnost byla velmi 
omezena, až zastavena. 

 
V závěru školního roku 

po uvolnění 
protiepidemických opatření 
uspořádala škola pouze jediný 
žákovský koncert žáků ze 
třídy J.Zaplatílka 
aj.Zvoňárové. 

 
 
 
Soutěže  

Z důvodu pandemie byly všechny soutěže zrušeny. 
 

Výtvarný obor ZUŠ 
vedoucí Mgr. Zdeněk Pták 

 
Během školního roku 2020/2021 byly plněny úkoly za velmi ztížených podmínek 

většinou formou distanční výuky. Žákům byla pravidelně zasílána zadání jednotlivých témat 
v oboru plošné nebo prostorové tvorby, žáci odevzdávali splněné úkoly nejčastěji 
prostřednictvím fotodokumentace. Za to vše patří dík i rodičům, kteří většinou velmi dobře 
spolupracovali.  Žáci byli napříč spektrem všech skupin přerozděleni dle schopností a věku do 
3 skupin a jednotlivá zadání se odlišovala jak v námětu, tak i v doporučované technice 
provedení. Každá práce byla prostřednictvím mailů konzultována, popř. nasměrována svým 
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provedením k uspokojivému cíli. Bohužel, 16 žáků z důvodu nemožnosti prezenční výuky 
ukončilo studium.  

Krom úkolů jsme se průběžně zúčastňovali výborného celorepublikového projektu 
"Čímtačára", kde jsme si naživo mohli, dík nezávislému hlasování, ověřit, jak jsme na tom. 
Dále se někteří z nás zúčastnili i jiných korespondenčních soutěží, např. s tématem Šumavy, 
pravěku apod.  
  

Dětský pěvecký sbor SKŘIVÁNEK, přípravný sbor JAHŮDKY 
sbormistr Josef Zaplatílek 

 
 Při ZUŠ Zliv dlouhodobě pracuje dětský pěvecký sbor Skřivánek s přípravným sborem 
Jahůdky.  

Řádná výuka probíhala pouze v měsíci září 2020, Skřivánek se připravoval na koncert, 
který se měl konat na počest zesnulého Dušana Vančury v Chlumu u Třeboně, a poté i ve Zlivi 
a měl být sestaven výhradně z písní, které D. Vančura upravil nebo otextoval, tedy zejména 
z písní skupiny Spirituál kvintet. Bohužel, tento koncert již nebylo možné realizovat. Věříme, 
že se to podaří v následujícím období. 
 

Dětský soubor Jetelíček 
 Při ZŠ a ZUŠ Zliv pracoval již čtvrtým rokem dětský pěvecký soubor Jetelíček. Soubor 
vedou Bc. Marika Skoblíková a MUDr. Kateřina Ryszawa. Děti jsou mladšího školního 
i předškolního věku. Po slibném rozjezdu byl soubor od října až do konce školního roku 
nucen přerušit činnost. 
 
Jak jsme zvládli situaci COVID-19  

Začátek školního roku začal jako obvykle, ale už 12. 10. 2020 došlo vzhledem ke 
zhoršující se epidemii COVID-19 k prvnímu omezení, kdy se mohla v hudebním oboru 
vyučovat pouze prezenčně 1+1 individuální výuka, kolektivní výuka byla zrušena a probíhala 
pouze distančně. Výuka DPS byla až do odvolání zrušena. 

Od 19. 10.2020 se už vyučovalo distančně vše, všichni učitelé vyučovali ze ZUŠ, od 
listopadu vyučovala na doporučení vedení školy většina učitelů z domova, pouze 3 jezdili 
vyučovat do školy.  

Od 25. 11. 2020 nastalo malé zlepšení a my jsme se tak v hudebním oboru 
v individuální výuce mohli vrátit k prezenčnímu studiu 1+1, které nám vydrželo do vánočních 
prázdnin. 

Situace se zhoršila po vánocích, kdy jsme se s nástupem nového kalendářního roku 
vrátili všichni opět k výuce distanční, která trvala až do 12. 4. 2021. Tímto datem byla 
povolena opět prezenční výuka 1+1 (hudební obor – individuální výuka) s povinností 
antigenního testování učitelů. Od 10. 5. 2021 se rozšířila možnost výuku o komorní hru, kdy 
jsme mohli začít vyučovat 3 žáky… 

A poslední zlom byl od 24. 5.2021, kdy jsme se vrátili k výuce hudební nauky a 
výtvarného oboru (v počtu do deseti žáků nebylo povinné testování, od počtu vyššího než 10 
bylo potřeba doložit čestné prohlášení rodičů o negativním antigenním testu). 

Výuka dětského pěveckého sboru vzhledem k velkému počtu žáků byla zrušena až do 
konce školního roku 2020/2021. Zkušenosti většiny pedagogů s distanční výukou jsou velmi 
pozitivní, nebyl zaznamenán žádný patrný propad v technických či interpretačních 
dovednostech žáků (snad jen u těch nejmenších, začínajících žáků, kteří nutně potřebují 
odborný dohled pedagoga, v těchto případech byla nutná spolupráce rodičů). Až na nějaké 
výjimky byli žáci disciplinovaní v připojování se do on-line hodin, byla patrná podpora 
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a zájem rodičů o přípravu žáka na výuku. Všeobecně došlo „ke ztrátám“ v oblasti držení 
nástroje, v technice hry na nástroj (přenos zvuku přes platformy WhatsApp, Skype apod. je 
zpožděný a zkreslený), a pak v přenosu výrazových prostředků. Ale nic zásadního, co by nešlo 
napravit, nenastalo. 

Žáci p. uč. Zvoňárové uveřejňovaly své nahrávky přes WhatsApp ve skupině „ZUŠ 
Zliv“, Linda Blechová a Jiřina Šandová vystoupily na Půlnoční a také o Velikonocích v kostele 
ve Zlivi s programem, který nastudovaly s p. učitelkou. 
I ostatní žáci byli při distanční výuce aktivní, třída p. u. Andrei Kopsové uspořádala svůj on-
line koncert, žáci ostatních učitelů tu a tam posílali svoje vlastní nahrávky, většinou přes 
WhatsApp.  

I přes časté potíže a komplikace spojené s distanční výukou se naši žáci připravovali 
na výuku zodpovědně a všichni udělali velký kus práce. 
P. uč. Zaplatílek na konci školního roku zrealizoval malý koncert žáků své třídy spolu s dvěma 
žačkami p. uč. Zvoňárové, koncert se konal bez přítomnosti rodičů a ostatních rodinných 
příslušníků. 

Tento náročný a mimořádný školní rok jsme ukončili závěrečnými postupovými 
zkouškami. Byla možnost volby a zkoušky nerealizovat, ovšem všichni učitelé toto rozhodnutí 
kvitovali s povděkem.  
 
Krásná slova na závěr…od jedné kolegyně: 
„Všichni jsme to zvládli - učitelé, žáci i jejich rodiče. Společnými silami jsme dokázali jít dál. 
Najednou jsme si mnohem blíž než dřív, jsme silnější, máme pevnější vztahy. Jsme online! 
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Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv v roce 2020 
 
Škola hospodaří s finančními prostředky získanými příspěvkem z rozpočtu obce (A), 
s finančními prostředky získanými příspěvkem z rozpočtu státu (B), a s finančními prostředky 
získanými vlastními doplňkovými činnostmi (C). Ostatní příjmy (stravné, nájmy, apod.) se 
účtují k obci.  
 
 Příjmy Výdaje  Hospodářský 

výsledek 
A obecní rozpočet    5 517 812,08 Kč    5 517 293,22 Kč        518,86 Kč 
B státní rozpočet 29 650 938,59 Kč 29 650 938,59 Kč              0,- 
C doplňkové činnosti       332 873,44 Kč         328 812,25 Kč     4 061,19 Kč 

Celkový hospodářský výsledek:    4 580,05 Kč 
 
 
 
Stavy ve fondech k 31.12.2020  
FKSP 648 044,82 Kč 
Fond odměn   65 892,17 Kč 
Rezervní fond 610 536,15 Kč 
Fond reprodukce majetku             0,- Kč 

 
 
Podrobný rozbor hospodaření je k nahlédnutí v kanceláři školy. 
 
Na ZŠ a ZUŠ Zliv nebyla na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím podána žádná žádost o poskytnutí informace. 
 
Výroční zprávu schválila školská rada dne 20. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Ing. Milan Macas, DBA 
     ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


