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Úspěchy školního roku 2021/2022: 

 
• Vyhrávali jsme ve sportovních soutěžích a olympiádách (poslední velký úspěch – účast 

ve finále Rybářské olympiády ve Vodňanech, Ekonomické olympiády v Brně 
a absolutní úspěchy v pěveckých soutěžích Jarní petrklíč Praha, ústřední kolo 
sólového zpěvu Turnov, Jihočeský zvonek Strakonice 

• Uspořádali jsme celoškolský Barevný týden včetně pyžamového outfitu 

• Jezdili jsme na četné exkurze 

• Uspořádali jsme Mrkviádu – olympiádu ve sportovních disciplínách pro mladší žáky 

• Ve spolupráci s mezinárodní organizací MENSA jsme úspěšně otestovali inteligenci 

a zjistili, že máme ve Zlivi i několik malých i velkých Einsteinů 😊 

• Zrealizovali jsme charitativní akci Den autismu 

• V rámci dětského pěveckého souboru Skřivánek jsme zpívali v lázních Aurora Třeboň 

• Absolvovali jsme divadelní představení v anglickém jazyce 

• Otevřeli jsme zážitkový 20 m dlouhý bosonohý chodník 

• Zapojili jsme se celoškolsky do mezinárodní soutěže Matematický klokan 

• Pasovali jsme prvňáčky na rytíře písmenkové královny 

• V rámci Univerzity třetího věku jsme realizovali přednášky o Arménii 

• Škola se stala členem Asociace ředitelů základních škol 
 
Je toho ještě mnohem více. Vše je uvedené na našich nových webových stránkách, kde jsou 
akce prezentovány včetně fotodokumentace. 
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Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ ve Zlivi 
ve školním roce 2021/2022 

Základní informace o škole 
 
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:  info@zszliv.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  

• 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 2021/2022 se v základní škole vyučovalo ve všech ročnících podle školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola Zliv – verze 2019. 
 
V ZUŠ se ve všech ročnících obou stupňů vyučovalo podle učebního plánu pro základní 
umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Zliv.  
 
Vzdělávání probíhalo v souladu s výše uvedenými vzdělávacími programy s ohledem na 
dodržování stanovených průřezových témat a vzdělávacích oblastí. Vedení školy monitoruje 
průběžně dodržování ŠVP a vyhodnocuje splnění jejich vzdělávacích cílů.  
 
 

Školská rada 
 
Školská rada při ZŠ a ZUŠ Zliv pracuje od 1. září 2021 ve složení: 
 
Zástupci rodičů:   Bc. Hana Burcevová, Kamila Urbanová 
Zástupci zřizovatele:  Ing. Ivo Jíša, Mgr. Iva Kučerová  
Zástupci školy:   Mgr. Ludmila Matašovská, MgA. Jana Zavičáková  
 
 

 

 

mailto:info@zszliv.cz
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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.  
 
 

Zaměstnanci školy  
(stav k poslednímu dni školního roku 2021/2022) 
 

Učitelé základní školy (pracovní zařazení, vyučované předměty) 

Ing. Macas Milan, DBA ŘŠ, II. stupeň 

Mgr. Havlová Dana ZŘŠ, I. stupeň 

Mgr. Bráchová Věra I. stupeň (MD) 

Mgr. Hrušková Marcela I. stupeň 

Mgr. Hucková Zdeňka 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 

Mgr. Bendová Jaroslava II. stupeň 

Čížková Bohuslava II. stupeň (VP) 

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 

Ing. Matoušová Hana II. stupeň 

Mgr. Míková Jiřina II. stupeň 

Mgr. Muráňová Jana II. stupeň 

Mgr. Pour Václav II. stupeň 

Mgr. Reinerová Martina II. stupeň 

Božovská Vladislava vychovatelka školní družiny 

Mgr. Aneta Štabrňáková vychovatelka školní družiny 

Monika Benediková pedagog volného času 

Kopalová Petra, DiS. asistent pedagoga, pedagog volného času 

Bc. Šímová Romana asistent pedagoga, pedagog volného času 

Tesařová Jaroslava asistent pedagoga 

Školní poradenské pracoviště 

Mgr. Klimešová Martina výchovný poradce 

Mgr. Koudelková Klára výchovný poradce, metodik prevence 

Učitelé základní umělecké školy: 

MgA.Zavičáková zástupce ředitele pro ZUŠ, flétny, klavír, klávesy 

Bc. Kopsová Andrea, DiS zobcová flétna, komorní hra 

Netolická Leona klavír, klávesy, HN 
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Novák Václav dechy, kytara, komorní hra 

MgA. Ferebauer Petr kytara, komorní hra 

Mgr. Pták Zdeněk výtvarný obor 

Egert Petr, DiS. klavír, klávesy, korepetice 

Zaplatílek Josef klavír, klávesy, pěvecký sbor, HN 

Mgr. Zvoňárová Jana zpěv, zobcová flétna, klávesy, komorní hra 

Provozní zaměstnanci: 

Drmota Radim školník 

Lavička Jozef uklízeč 

Novotná Ladislava uklízečka 

Vithová Dita uklízečka 

Irová Jana uklízečka 

Kubatová Jaroslava uklízečka 

Kalous Luděk správce TV 

Školní kuchyně: 

Staňková Jana vedoucí ŠJ 

Živnůstková Marie vedoucí kuchařka (PP ukončen k 30. 11.2021) 

Rychetská  

Benediková Bohuslava vedoucí kuchařka 

Hovorková Magdalena  

Kubatová Jaroslava  

Administrativní pracovníci: 

Bc. Vlčková Naděžda, DiS. ekonomka 

Benediková Monika administrativní pracovnice, pokladní 

 
Celkem bylo ve škole zaměstnáno v pracovním poměru k poslednímu dni školního roku 
54 zaměstnanců, z toho 1 t.č. na mateřské dovolené. 
  
 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci v ZŠ a ZUŠ Zliv ve školním roce 2021/2022 splňovali kvalifikační 
předpoklady stanovené zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících s výjimkou 
volitelného předmětu Ekonomika (2 hodiny) a volitelného předmětu Domácnost (4 hodin). 
Tyto volitelné předměty však byly vyučovány s maximální odbornou erudicí. 

  

 

Personální změny 
 
Do školního roku vstoupila škola s novými vyučujícími. Na I. stupeň byla přijata Mgr. Marcela 
Hrušková. Na II. stupeň nastoupila Mgr. Jaroslava Bendová (Č-Aj-Hv) a Ing. Hana Matoušková 
(M-F-Z-OV-VkZ). Jako asistentka pedagoga byla přijata Mgr. Bc. Marcela Zelmanová. 
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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, 
se podařilo uskutečnit. Oslava Dne učitelů proběhla 30. března 2022 v restauraci Blata 
Sedlec. Dále se pak uskutečnil dvoudenní výjezdní seminář na Žofín ve dnech 13. – 14. dubna 
2022. Školní rok jsme pak jako zaměstnanci zakončili celodenním studijním soustředěním 
v Ateliéru Seidl a Zámku Český Krumlov dne 29. 6. 2022. 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
V rámci školních pedagogických dílen proběhly prezenčně semináře na téma distanční výuka 
v prostředí MS Teams, kterých se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ. 
 
V rámci výjezdního semináře na Žofín proběhlo školení psychohygieny. Dále všichni 
zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO.  
 
Vedení školy velmi důsledně dbá o osobnostní a odbornostní rozvoj. Povinností zaměstnance 
je zapojení se do dalšího vzdělávání.  
 
Pracovníci školy se zapojili do níže uvedených seminářů: 
 
Název semináře Školící organizace Počet absolventů 

Autentické materiály při výuce cizích jazyků WocaBee 1 

Jak kreativně a hravě na gramatiku WocaBee 1 

Adopt, Adapt, Improve HOC-ELC 1 

Engage Experience Enact TEFL Kuwait 1 

Safer Internet Day 2022 British Council 1 

Hit the Hiht Note - Product Presentation Pearson 1 

Meet Cambridge Online Cambridge University Press 1 

Jak používat aplikaci WocaBee WocaBee 2 

Encouraging communication through cultural understandin Pearson 1 

Weird And Creative Ideas to Get Kids Talking Pearson 1 

Jak mluvit s dětmi v/o náročných životních situacích NPI 1 

Podpora autoevaluace základní školy s využitím systému InspIS ŠVP ČŠI 2 

Jak vyučovat o Holokaustu MŠMT ČR 2 

Sfumato (splývavé čtení) ABC MUSIC 1 

Konverzační hry ve výuce cizých jazyků WocaBee 4 

How to teach vocabulary creatively WocaBee 2 

Vocabulary with WocaBee easily and effectively WocaBee 1 

Skupinová intervize I. ZS NPI 5 
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Jak pomoci žákům z Ukrajiny integrovat se do vyučování WocaBee 1 

Roleplays in modern language classroom WocaBee 1 

Jak (si) šetřit čas Učitelnice 1 

Jak na "zlobivého" žáka? Funkční analýzou chování! Eduall 1 

Svět v otázkách: Globální rozvojové vzdělávání prostřed. Filozofie pro děti Člověk v tísni 2 

Učitelství OV a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Univerzita Karlova 1 

Ekonomická olympiáda INEV 1 

Co znamená respektovat a být respektován Inspire Academy 1 

Jak tvořit pravidla pro "zlobivé" žáky? Eduall 1 

Učiteling Učitelská platforma 1 

APIV A: Digitální tech. a jejich využití v rámci výuky jednotlivých před. NPI 1 

Jak rozvíjet porozumnění zlomků 1. st. ZŠ NPI 1 

Programování v jazyce scratch na 2. stupni ZŠ PF JUC 1 

Robotika České Budějovice AVMEDIA 1 

Hudební hry a recepty pro hudební nauku a výchovu MŠMT ČR 1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Vzdělávání koordinátorů změny NPI 1 

Terénní seminář a dílna "Praktická geologie" Semenec 1 

Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ Centrum Terapi Autismu 1 

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ NPI 1 

Jak komunikovat se "zlobivým" žákem? Eduall 2 

Sketchnoting - aneb jak podpořit vizuální paměť  MŠMT ČR 1 

Jak nevyhořet  Tvořivá škola 1 

Komunikace rodina - škola NPI 1 

Život s autismem ZSF JU 1 

 
 

Vzdělávání a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 
 

Ekonomka školy se v pravidelných čtvrtletních intervalech zúčastnila odborného školení 
účetního a ekonomického systému školy VEMA. Pracovnice školní jídelny se zúčastnily 
školení „Hygienické minimum pro zaměstnance ve školním stravování. 
Dále nepedagogičtí pracovníci absolvovali školení psychohygieny, školení BOZP a PO 
a výjezdního soustředění v Českém Krumlově.   
 
 

Kontroly, inspekce 
  

Červen 2022 Kontrola hospodaření 
a účelnosti využívání 
finančních prostředků  

Město Zliv Nebyly zjištěny nedostatky 
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Plánované rekonstrukce 
 
Škola v úzké spolupráci s organizací MAS III Rozkvět a Městem Zliv požádala o dotační titul 
na  rekonstrukci a vybavení odborných učeben a kabinetů a dále rekonstrukci a modernizaci 
školní jídelny. K datu vyhotovení výroční zprávy nejsou známa přesná čísla o schválené 
dotaci.   
 
V průběhu školního roku byla prováděna běžná údržba, drobné obměny interiéru 
a kompletní výměna pákových baterií v budově I. stupně ZŠ. 
 
 

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.cz, který spravuje školní metodik IT Mgr. Václav Pour. Od 1. 11. 2022 byla 
spuštěna zcela nová podoba webových stránek s pravidelným publikováním významnějších 
akcí a událostí ze života školy.  
 
K distanční výuce byl využíván  internetový nástroj MS Teams, který sloužil k  zadávání úkolů 
a  videokomunikaci se žáky. Nahradil tak Google Meet používaný v předchozím ŠR. 
               
 

Doplňkové činnosti  
 

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

• 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 
 
V tomto školním roce bylo v rámci DČ provozováno vaření obědů pro cizí strávníky, školní 
zájmové kroužky. Taktéž byly pronajímány školní prostory (tělocvična, sál ZUŠ, keramický 
ateliér a vybrané učebny). 
 
 

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,  poskytuje prostory pro akce pořádané městem 
a hnutí Racek.  Ve škole probíhají jazykové kurzy Evropského centra jazykových zkoušek.  
 



10 

 

Škola se v tomto školním roce stala součástí Asociace ředitelů základních škol a navázala 
spolupráci s organizací MENSA v oblasti testování inteligence našich žáků a Zlivanů.  
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Počty žáků 
 
Dle zahajovacího výkazu bylo k 30. 9. 2021 zařazeno do ZŠ celkem 377 žáků. Během školního 
roku došlo k celkovému nárůstu o 7 žáků (ukrajinské děti, přestupy v rámci škol). Proti 
předchozímu roku se počet žáků zvýšil o 9 a všechny ročníky byly po dvou třídách.  
 

OBSAZENÍ TŘÍD  -  školní rok 2021/2022    k 30. 9. 2021 
Tř. Třídní uč. H D   Roč. Tř. Třídní uč. H D   Roč. 

1.A Rysová 11 10 21  6.A Matoušková 12 7 19  
1.B Klimešová 9 13 22 43 6.B Samcová Dvoř. 11 8 19 38 

2.A Vlčková 12 12 24  7.A Koudelková 11 9 20  
2.B Matašovská  14 12 26 50 7.B Huszárová 10 10 20 40 

3.A Šmídová 8 10 18  8.A Kulířová 11 8 19  
3.B Hucková 10 8 18 36 8.B Šmíd 6 12 18 37 

4.A Musilová 8 18 26  9.A Kocourková 11 8 19  

4.B Wohlschlägerová 10 14 24 50 9.B Míková 9 11 20 39 

5.A Hrušková 14 8 22         
5.B Bendová 12 10 22 44        
celkem žáků 1. stupně: 223 celkem žáků 2. stupně: 154 

Celkem žáků na celé škole: 377 

Celkem tříd:                   18 

Průměrný počet žáků na jednu třídu: 20,94 

 
 

Zápis do 1. tříd 
 
V pátek 8. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 9. dubna 2022 od 10:00 do 11:00 
hodin proběhl zápis do 1. tříd. Zapsáno bylo 39 dětí, z toho 4 děti mají odklad školní 
docházky. V září příštího školního roku budou otevřeny dvě první třídy. V pátek 10. 6. 2022 
od 14.00 do 17.00 proběhl mimořádný zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti. Nikdo 
se nedostavil.   
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Výsledky závěrečné klasifikace školního roku 2021/2022 
 

• Celkem prospělo s vyznamenáním 254 žáků,  

• prospělo 125 žáků,  

• neprospěli 4 žáci.  

• 1 žák nebyl hodnocen (jedná se žáka, který plní v ČR povinnou školní docházku, je 
vzděláván v zahraniční škole podle § 38 ŠZ) 4 žáci vykonali opravnou zkoušku, z nichž 
prospěl 1 žák úspěšně.   

• Chování bylo stupněm „uspokojivé“ hodnoceno u 1 žáka. 
 
 

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 
Mgr. Klára Koudelková, která zároveň poskytuje žákům i rodičům individuální poradenskou 
pomoc.  
 
Stále více dětí a rodičů využívá při volbě povolání a střední školy informace, 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. 
 
Na konci školního roku odešlo 40 žáků do středních škol, 3 žáci odešli na víceletá gymnázia. 
Úspěšnost našich žáků v příjímacích zkouškách je uvedena v následujícím grafu: 
 
 

 
 

 

Inkluze   
 
Ve školním roce 2021/22  ZŠ a ZUŠ Zliv navštěvovalo 37 žáků se SVP, 4 žáci měli 1. stupeň 
podpůrných opatření, 23 žáků mělo 2. stupeň podpůrných opatření, 9 žáků mělo 3. stupeň 
podpůrných opatření a jeden žák 4. Stupeň podpůrných opatření. Situace se ovšem 
pravidelně mění s tím, jak probíhají další vyšetření žáků, nebo s tím, jak žákům končí platnost 
vyšetření. 
 
Žákům je poskytována péče podle doporučení z PPP, nebo SPC. Na škole pracuje 7 AP, kteří 
pracují s žáky se závažným zdravotním postižením, s poruchami autistického spektra, 
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s poruchami chování, se závažným sluchovým postižením, s mentálním postižením, 
se sluchovou vadou a se závažnou poruchou řeči. 
  
Žáci se SVP se vzdělávají ve třídách se spolužáky tak, aby byli začleněni do kolektivu. Třídní 
učitelé spolupracují s ostatními vyučujícími a dbají, aby byla žákům poskytnuta speciální péče 
dle doporučení. Aby byly zohledněny jejich potřeby a žáci se vzdělávali dle svých možností. 
Pravidelně se uskutečnila setkání s rodiči, probíhá intenzivní spolupráce s PPP a SPC. 
 
Škola se po náročné distanční výuce zapojila do rozsáhlého doučování, jehož cílem bylo 
pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem. V prvním pololetí bylo z prostředků MŠMT 
odučeno 1095 hodin, ve druhém pololetí pak z programu EU Next generation 232 hodin.    
 
 

Minimální program prevence sociálně patologických jevů 
 
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 a 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. 
 
Na základě podezření na možné zneužívání sociálních sítí byla věnována velká pozornost 
bezpečnosti při komunikaci a šíření fotografií a videí. Žáci byli při třídnických hodinách 
a hodinách informatiky upozorněni na možná rizika spojená s pohybem ve virtuálním 
prostředí. 
 
Ve spolupráci s Policií ČR byl šetřen podnět k podezření na šikanu. K datu vyhotovení této 
výroční zprávy (2. 9. 2022) nebylo vyšetřování ze strany PČR uzavřeno.  V páté třídě proběhla 
intenzivní práce s třídním kolektivem ve spolupráci s PPP Č. Budějovice. 
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Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky 
 

Rozvoj nadání z právního hlediska upravují zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a navazující vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

1. Práce s nadanými žáky je zakotvena ve školním vzdělávacím programu 
2. Škola podporuje diferencovaný přístup – individuální přístup k žákům nadaným 

v jakékoliv části spektra talentu (výchovy – výtvarná, hudební, společenskovědní 
předměty, polytechnicky a přírodovědně zaměřené předměty): 

• Pravidelně na pedagogických radách informují pedagogové o talentovaných 
žácích 

• Vyučující v předmětech se snaží podporovat nadané žáky 

• Pro nadané žáky škola připravuje několik kroužků 

• K dispozici je školní klub plně vybaven deskovými, logickými a sportovními hrami 

• Pravidelně vyhledáváme talentované žáky a podporujeme jejich účast v soutěžích 
– soutěže viz přehledy, testování s Mensou 

• Žáky, kteří úspěšně reprezentují školu, oceňujeme odměnami, pochvalou ředitele 
školy na vysvědčení, atd. 

• Podporujeme rozšiřující výuku cizích jazyků ve spolupráci s Evropským centrem 
jazyků a motivujeme k získávání jazykových zkoušek  

• Pro mimořádně nadané žáky umožňujeme studium podle individuálních 
vzdělávacích plánů 

• Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou 

• Vedení školy se snaží podporovat a motivovat i vyučující, kteří intenzivně pracují 
s nadanými žáky a věnují jim mnoho času ze svého volna 

3. Škola identifikuje nadané žáky a rozvíjí jejich talent – porady, výuka, soutěže, 
mimoškolní činnost. 

4. Pravidelně jsou informováni pedagogové a je podporováno další vzdělávání pedagogů 
v této oblasti 

5. Možnost individuálních vzdělávacích plánů pro nadané žáky 
6. Možnost výběru volitelných předmětů od 7. ročníku  
7. Práce s nadanými žáky v jednotlivých třídách  
8. Využívání různorodých forem výuky – skupinová, projektové vyučování, kritické 

myšlení, problémově orientovaná výuka, atd. 
 
 

Jazyková příprava cizinců 
 
Ve školním roce 2021/2022 neprobíhala.  
 
   

Environmentální výchova  
 
Environmentální výchova jako průřezové téma prolíná školním vzdělávacím programem 
ve všech ročnících, především v přírodovědných předmětech.  
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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.  
 
 

Spolupráce s Mateřskou školou Zliv  

 
Pokračujeme ve spolupráci se školkou, žákyně z 9. A a z 9. B chodí do školky za svými malými 
kamarády každé úterý, s dětmi vystřihují, vybarvují, lepí…Taktéž byla uspořádána olympiáda 
pro děti MŠ ze strany naší školy.  
 
 

Zahraniční spolupráce 
  

 
V tomto školním roce nedošlo k žádné aktivitě s partnerskými zahraničními školami. 
 
Pouze žáci německého jazyka navštívili Schulzentrum v rakouském Gmundu. Měli možnost 
dozvědět se o jednotlivých oborech, které absolvovalo také mnoho českých studentů, 
o perspektivě dalšího studia nebo pracovním zařazení po úspěšném zakončení školy. 
V současnosti zde studuje v nultém ročníku i naše bývalá žákyně a žáci si s touto třídou 
vyzkoušeli základy německé konverzace.  
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Soutěže, olympiády 
 

Soutěže/Olympiáda Účastníci Umístění 

Přespolní běh okresní kolo 

Dívky 8. a 9. ročník 3. místo 

Chlapci 8. a 9. ročník 7. místo 

Dívky 6. a 7. ročník 11. místo 

Chlapci 6- a 7. ročník  13. místo 

 

 

 

 

 

Finanční gramotnost školní kolo 

Lenka Modrová 

Postup okresní kolo Radek Pechánek 

Tomáš Polívka 

 

 

    
 

 

Olympiáda v českém jazyce žáci 9. ročníku 

Lenka Modrová 1. místo - postup okresní kolo 

Tomáš Kopal 2. místo 

Barbora Remtová 3. místo 

Štěpán Úradník 3. místo 
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Olympiáda v anglickém jazyce 1. kategorie 6.-7. 
ročník 

Jakub Lovčí 1. místo/postup okresní kolo 6. - 9. místo 

Vojtěch Klíma 2. místo 

Alex Lexová 3. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce 2. kategorie 8.-9. 
ročník 

Tomáš Kopal 1. místo 

Lenka Modrová 1. místo/postup okresní kolo 15. místo 

Adriana Pečinková 2. místo 

Vojtěch Novotný 3. místo 

 

 

 
                                               

 

Matematický klokan Cvrček 3. ročník 

Tereza Matoušková 1. místo 

Anita Hájková 2. místo 

Anna Išková 3. místo 

Matematický klokan Klokánek 4.-5. ročník 

Tereza Stluková 1. místo 

Matyáš Peterka 2. místo 

Andrea Böhmová 3. místo 

Matematický klokan Benjamin 6.-7. ročník 

Barbora Bártová 1. místo 

Vojtěch Klíma 1. místo 

Vojtěch Kutil 2. místo 

Helena Sarauerová 3. místo 

Matematický klokan Kadet 8.-9. ročník 

Matěj Slavík 1. místo 

Elena Pečinková 2. místo 

Ondřej Valenta 3. místo 
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Jihočeský zvonek 

Linda Blechová Zlaté pásmo - postup do krajského kola 

Lucie Koudelková Stříbrné pásmo 

Tereza Chvalkovská Zlaté pásmo - postup do krajského kola 

Tomáš Kopal Zlaté pásmo - postup do krajského kola 

trio B. Dušková, L. Koudelková, T. Chvalkovská Stříbrné pásmo 

 

       
 

    
 

Velikonoční soutěž 1. kategorie 

Jakub Richter  1. místo 

Míša Korol 2. místo 

Monika Malíková 3. místo 

Velikonoční soutěž 2. kategorie 

Jonáš Gonfek 1. místo 

Vanesa Šmakalová 2. místo 

Táňa Blahoudková 3. místo 
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Nejhezčí jarní básnička 64 dětí z ČB a okolí 
Kristián Houdek 2. místo 

Sebastián Ryba  3. místo 

 

 
 

Hledáme nejlepšího mladého chemika 

8.-9. třídy  
Lenka Modrová Krajské kolo 16. místo 

Tomáš Kopal Krajské kolo 10. místo 

Jakub Kutil  
 

 
 

Rybářská olympiáda 

Jakub Frantál       
1. místo – postup do finále SRŠ 

Vodňany 

Jan Burcev 2. místo 

Petr Hrdina 3. místo 
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Finanční gramotnost -  krajské kolo 

Lenka Modrová 

2. místo Radek Pechánek 

Tomáš Polívka 

Finanční gramotnost - okresní kolo 

Lenka Modrová 

1. místo Radek Pechánek 

Tomáš Polívka 

 

 
 

Štafetový pohár okresní kolo 2.-5. třídy 3. místo 

 

 
 

 

Odznak všestrannosti okresní kolo 

Tým ZŠ 5. místo 

Linda Malá 1. místo 

Lukáš Malý  2. místo 
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Odznak všestrannosti krajské kolo 
Tým ZŠ 18. místo 

Linda Malá 10. místo 

 

 
 

Dopravní soutěž 1.-2. třída 

Miroslav Bílek 1. místo 

Oliver Zelmna 2. místo 

Radova Uvíra 3. místo 

Dopravní soutěž 3.-5. třída 

Karel Čížek 1. místo 

Michal Binder 2. místo 

Vojtěch Rubák 3. místo 

 

 
 

Mrkviáda Žáci 1. stupně ZŠ 
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Ekonomická olympiáda celostátní kolo 

Lenka Modrová 
Celostátní finále Masarykova 

univerzita Brno 
Radek Pechánek 

Štěpán Úradník 

 

    
 

Výtvarná soutěž 1. kategorie 

Beáta Skoblíková 1. místo 

Alena Vobrová 2. místo 

Barbora Vitovská 3. místo 

Výtvarná soutěž 2. kategorie 

Andrea Böhmová 1. místo 

Vanesa Šmakalová 2. místo 

Matyáš Frána 3. místo 

 

    
 

 

 

Sportovní kurzy 
 
V ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola Zliv máme sportovní kurzy: 

• Kurz bruslení pro žáky 2. ročníku – uskutečnil se v lednu 2022 

• Kurz plavání pro žáky 3. a 4. ročníku – uskutečnil se v září – říjnu 2021 

• Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku – z důvodu komplikované epidemiologické 
situace byl zrušen 

• Kurz jízdy na koni pro žáky 9. ročníku se uskutečnil v květnu 2022  
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Akce školy 

 
Přes řadu komplikací s Covid-19 se nám podařilo uspořádat řadu zajímavých akcí, jejichž 
výběr je uveden níže:  
 

Exkurze 6. A – Techmánie Plzeň 
 
Dne 25. 9. 2021 jsme se vydali do Techmánie v Plzni 
 

 
 

Projekt Helloween – 3. B 
 
Dne 26. října 2021 uspořádala paní učitelka Hucková pro třídu 3. B celodenní projektový den 
na téma Halloween a Dušičky. Většina žáků přišla v kostýmech, někteří přinesli strašidelné 
sladkosti. Podařilo se jim propojit český jazyk, prvouku, matematiku, anglický jazyk 
a pracovní vyučování. Žáci pracovali ve skupinách, které si sami určili. V rámci projektu plnili 
různé úkoly. Při práci s textem se žáci dozvěděli o vzniku a tradicích těchto svátků, poté řešili 
kvíz, kde pracovali s informacemi, které se dozvěděli v textu. Do matematiky děti pronikly 
tvorbou a řešením slovních úloh s halloweenskou tématikou a stavbou matematického hada. 
V rámci českého jazyka žáci psali příběh na strašidelné téma, kde používali slova, která si 
sami poskládali. Na závěr si vyrobili zápich s dýní.  
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Projektový den 1.B 
 
V naší škole se používá k výuce čtení a psaní zábavná metoda SFUMATO. Jejím cílem je, aby 
si děti písmenka zažily všemi smysly.  
 

 
 
Návštěva Mikuláše 
 
Do školy Mikuláš zavítal 6. prosince 2021 a přivítal se s čertíky, kteří mu předali knihu 
školních hříchů a andílci zase pověděli o dětech, které jsou hodné a dobře se učí.  
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My tři králové jdeme k Vám … 
 
V pátek 7. 1. 2022 přišli tři králové vinšovat i do naší ZŠ. Kašpar, Melichar a Bartazal obešli 
první stupeň a některé třídy druhého stupně se známou koledou. 
 

 
 

Deváťáci na exkurzi v Hotelové škole České Budějovice 
 
Třídy 9. ročníků se zúčastnily 1. 2. 2022 a 2. 2. 2022 exkurze na SŠ a VOŠ cestovního ruchu. 
Žáci se seznámili s obory, které se ve škole vyučují (kuchař, číšník, hotelnictví). Vyzkoušeli si 
i praktické dovednosti, které absolventi školy zvládají jako např. stolování, míchání koktejlů.  
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Divadlo ve školní družině 
 
Dne 21. 2. 2022 zavítalo do školní družiny Divadlo Z bedny, které zahrálo karnevalovou 
pohádku. Potom následovala diskotéka se soutěžemi. 
 

 
  

Barevný týden 
 
Od pondělí 21. 2. 2022 se na naší škole konal Barevný týden, který začal „dnem v pyžamu“.  
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Masopust ve 3.B 
 
Dne 23. 2. 2022 se uskutečnil ve třídě 3.B projektový den Masopust. Žáci přišli do školy 
v maskách a celý den pracovali ve skupinách. Seznámili se s tradičním svátkem, ukázali 
si průvod masek z různých koutů naší země a pro porovnání karneval v Riu a Benátkách.  
 

 
 

Programování a virtuální reality – VOŠ a SPŠ automobilní a technická České 
Budějovice 
 
Ve středu 16. 2. 2022 a 23. 2. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektového dne. 
Vyzkoušeli si programování a virtuální realitu.  
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Návštěva zlivské knihovny 
 
Dne 16. 3. 2022 navštívili třeťáci Městskou knihovnu ve Zlivi. Paní knihovnice si pro děti 
připravila zajímavý a poutavý program, do kterého se žáci aktivně zapojili. Proběhl 
pohádkový kvíz, hádanky, hra, kdy děti předváděly postavičky z pohádek. 
 

 
 
Prvňáčci ve sladovně 
 
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se prvňáci se svými učitelkami paní uč. Klimešovou, paní uč. Rysovou 
a paní asistentkou Zborníkovou vypravili do Sladovny v Písku. Společně navštívili tři výstavy:  
Voda mě napadá, Hnízdo ilustrace a Mraveniště.  
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Den s autismem 
 
Naše škola si ve spolupráci s Autis Centrem České Budějovice připomněla v úterý 29. 3. 2022 
Světový den porozumění autismu. Symbolicky jsme tento den podpořili modrou barvou 
oblečení. Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé 
s autismem největší potíže. 
 

 
 

Exkurze do Jihočeského divadla 
 
Třída 6.B se 28. 4. 2022 zúčastnila exkurze do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. 
V rámci programu „Interaktivní prohlídka divadla“ děti plnily zajímavé úkoly na několika 
stanovištích. Otázky a úkoly se týkaly historie divadla, souborů JD i divadelního slangu. 
Šesťáci se tak dozvěděli, co v divadle znamenají slova „chlupárna“, „palma“, „čurda“ či proč 
se před představením přeje: „Zlom vaz!“ Po splnění úkolů si děti prohlédly divadelní šatny, 
zákulisí i čtenou zkoušku. 
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Divadelní představení v Anglickém jazyce 
 
Ve dnech 2. 3. 2022 a 3. 5. 2022 se ve škole konala tři divadelní představení v angličtině. 
Zúčastnily se všechny děti, které se angličtinu učí. Nejmladší děti se bavily kouzly trochu 
nemotorného kouzelníka v „Magical Language Show“, páťáci a šesťáci zase pokusy 
bláznivého profesora v „Mad Professor Show“. Nejstarším žákům byla určena úterní „Little 
Australian Show“. O Austrálii se dozvěděli spoustu zajímavého z úst rodilého Australana, měli 
možnost ochutnat oblíbenou pochoutku, pomazánku Vegemite (pokud mohu soudit, nikomu 
moc nechutnala) a zkusit vyloudit pár tónů na hudební nástroj místních domorodců 
didgeridoo. Všechna představení byla akční, interaktivní a opravdu vtipná. Děti se dobře 
bavily a rozuměli úplně všichni. Výborný způsob, jak se učit cizí jazyk. 
 

 
 

Exkurze – Jaderná elektrárna Temelín 
 
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze, v informačním centru JETE 
Temelín. Měli možnost zhlédnout zajímavou prezentaci o způsobu výroby elektrické energie 
pomocí atomu. Následně je čekala multimediální 3D procházka až k samému reaktoru, 
úložišti jaderného odpadu a vrcholu chladících věží. 
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Návštěva rakouského Gmundu 
 
Dne 17. 5. 2022 se zúčastnilo 31 žáků naší školy pod vedením paní učitelky Martiny 
Reinerové a paní asistentky Petry Kopalové exkurze do Gmündu. Exkurze splnila všechny cíle 
– pohybovou aktivitu, využití jazykových znalostí, seznámení s reáliemi rakouského města 
a především s možností studia na zahraniční škole.  
 

 
 

Exkurze do Budvaru n.p. České Budějovice 
 
Ve středu 18. 5. 2022 absolvovali žáci devátých ročníků exkurzi do budějovického Budvaru a 
poznávali krásy historického jádra Českých Budějovic. 
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Karkulka 100x jinak 
 
Dne 26. 5. 2022 uspořádali žáci 3.B veselé vystoupení pro rodiče. Jednalo se o různé 
zpracování pohádky ČERVENÁ KARKULKA. Děti přednášely básničky, zpívaly písničky. 
Předvedly se i s vlastní tvorbou básní, které si složili při hodinách čtení.  
 

 
 

Kurz jízdy na koni 
 
V pátek 27. 5. 2022 se žáci z devátých tříd zúčastnili kurzu jízdy na koni. Po přípravě koní 
jsme si užili dvě hodiny v sedle v překrásné krajině kolem památníku bitvy u Sudoměře. 
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Exkurze na Hlubokou 
 
V pondělí 30. 5. 2022 navštívili žáci 8. ročníku státní zámek Hluboká. Specializovanou 
prohlídku vedl pan učitel Milan Šmíd, který se často odvolával na znalosti osmáků, neboť 
v tomto ročníku se probírá převážně 19. století, ze kterého tento zámek pochází. 
Po prohlídce následovala pěší túra do Zlivi nádhernou krajinou kolem Munického rybníka, 
která k dějepisné exkurzi přidala i pěkný sportovní výkon. 
 

 
 
Testování s MENSOU ČR 
 
16. 5. 2022 se uskutečnil na naší škole „Den s MENSOU ČR“, v jehož rámci proběhlo testování 
inteligenčního kvocientu, jehož se zúčastnilo 54 žáků.  Testujícím komisařem byla paní Lucie 
Měchurová. Výsledky jsou skvělé. Téměř polovina zúčastněných splňuje „nadprůměrné 
hodnocení“.  IQ vyšší než 130, kterého odhadem dosahuje pouze 2 % populace, dosáhlo 
9 žáků.  
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Mezinárodní den dětí 
 
Mezinárodní den dětí žáci oslavili na naší školní zahradě. Do školní družiny zavítalo opět 
Divadlo Z bedny s pohádkou „LETNÍ PRÁZDNINY“.  Pro děti byly nachystány zábavné hry 
a sladké odměny. 
 

 
 

Pasování žáků 1. tříd na čtenáře 
 
Dne 31. 5. 2022 byli naši prvňáčci slavnostně pasováni v Městské knihovně Zliv na čtenáře. 
Po shlédnutí pohádky O červené karkulce, kterou pro nás připravili žáci 3.B, došlo 
k samotnému pasování. Každý žák přečetl slib a pak byl písmenkovou královnou prohlášen 
rytířem řádu čtenářského. 
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Slavnostní otevření zážitkového bosonohého chodníčku 
 
Zážitkový Dvorek s bosonohým chodníkem byl otevřen na naší škole 7. 6. 2022 ve 14:00 
hodin přestříhnutím slavnostní stuhy.  Za pomoci teamu paní učitelky Yvety Smíškové byla 
zrealizována obdivuhodná akce v podobě revitalizace „dvorečku“. Všichni naši žáci tak mají 
možnost se projít po více jak 20 metrů dlouhé trase s přírodními materiály, lehnout si 
na dřevěnou palubu nebo posvačit u malého jezírka s vodopádem.  
 

    
 

Naši ekonomové v České národní bance 
 
V pátek 3. 6. 2022 navštívili žáci 9. ročníků volitelného předmětu Ekonomika trezor České 
národní banky v Praze. Naskytl se jim unikání pohled na historii směny od pazourků až 
k elektronickým penězům. Zlatým hřebem prohlídky byla možnost potěžkat si zlatou cihlu 
o hmotnosti cca 13 kg a spatřit největší zlatou minci v Evropě a druhou největší mincí 
na světě s nominální hodnotou 100 milionů korun. V závěrečné soutěži v konkurenci s další 
školou pak triumfovali a z deseti cen získali osm.  
 
Součástí programu byla také procházka historickým jádrem Prahy a účast v teambuildingové 
aktivitě, při které si vyzkoušeli spolupráci při řešení logických rébusů a nástrah a unikli tak 
nástrahám domu duchů. 
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VU3V – ukončení letního semestru 
 
Ve čtvrtek 9. 6. 2022 proběhlo slavnostní ukončení letního semestru VU3V v kavárně „Kafe 
v masně“. 
 

 
 

Pohádkový les 
 
V pátek 10. 6. 2022 připravili žáci 5.B pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd 
pohádkový les. Na sedmi stanovištích za dohledu pohádkových postav děti plnily různé 
dovednostní úkoly, sbíraly razítka a na konci své cesty dostaly od čertů malou sladkou 
odměnu.  
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Cvičný poplach 
 
První letní den začal ve škole cvičným poplachem. Žáci všech ročníků se rychle a bez ztrát 
evakuovali na shromaždiště před budovu městského úřadu.  
 
Poté žáci všech ročníků trávili den procházkou po okolí a plněním 9 úkolů v areálu školy.  
 
Stanoviště připravila 9.B spolu s paní učitelkou Jiřinou Míkovou. Děti si procvičily znalosti 
ze zdravovědy, požární ochrany, uzlování… Za dobře odvedenou práci pak získaly část šifry.   
Každý, kdo šifru vyřešil, získal sladkou odměnu. 

 

 
 

Badatelský den 
 
Oči otevřené, uši nastražené, bystrou mysl, tužku v pohotovosti – to všechno měli naši 
prvňáci, druháci a páťáci při společném badatelském dni (dnu). 
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Den s rodiči 
 
V pátek 24. 6. 2022 proběhl již 20. ročník tradiční akce „Den s rodiči“. Po dvouleté covidové 
pauze děti měly možnost navštívit 14 tematických stanovišť a splnit vybrané úkoly. Všechny 
účastníky na závěr čekala drobná odměna v ředitelně školy.  
 

 
 

Slavnostní zakončení školního roku a rozloučení s deváťáky 
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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 proběhl 
dne 21. 6. 2022.   
 
 

Projekty 
 
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. Z důvodu ukončení projektu k 30. 6. 2022 škola 
požádala Krajský úřad Jihočeského kraje o povolení rozšíření kapacity školní družiny z 90 
na 115 žáků a žádosti bylo vyhověno.  
    
Škola se opět zapojila do projektu Školní mléko, ve kterém je dětem dodáváno 375 ml balení 
neochuceného mléka a do projektu Ovoce a zelenina do škol, ve kterém každé dítě dostane 
jednou týdně 1 ks ovoce nebo zeleniny.  
 
 

Mimoškolní činnost 
 
V tomto školním roce pracovaly kroužky angličtiny pro 1. ročník a loutkového divadla vedené 
paní učitelkou Radkou Samcovou-Dvořákovou a kroužek zábavné matematiky vedený paní 
učitelkou Kateřinou Vlčkovou.   
 
Dále jsme spolupracovali s organizací „Věda nás baví“ v rámci polytechnické výchovy 
a intenzivně jsme připravovali ve spolupráci s Evropským centrem jazyků naše žáky 
ke cambridgeským zkouškám.   
 
 

Virtuální Univerzita třetího věku – VU3V 
 
Vzdělávací projekt ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze probíhá 
nepřetržitě již od roku 2012. Každý semestr se skládá ze šesti přednášek. Projekt iniciovala 
a organizačně zajišťuje ekonomka Bc. Naděžda Vlčková, DiS. 
 
Zimního semestru na téma Mistři evropského barokního malířství 17. století se zúčastnilo 12 
studentek a 1 student. Letní semestr na téma Arménie blízká i vzdálená absolvovalo 11 
studentek a 1 student. 
 
Výuka z důvodu covidových opatření a že se jedná o seniory, probíhala celý rok online. 
Teprve na konci školního roku jsme mohli udělat slavnostní ukončení letního semestru. 
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Školní družina 
 
V roce 2021/2022 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 byla pro odmítnuté 
zájemce o školní družinu ze třetího až pátého ročníku zřízena skupina Družinového kroužku 
s podobným programem a režimem jako ŠD. Skupinu vedla paní Monika Benediková 
a od 1. 11. 2022 paní Marie Fenclová. Činnost kroužku je plně financována z prostředků 
projektu. 
 
Činnost školní družiny i Družinového kroužku se realizovala ve dnech, kdy byli žáci přítomni 
ve škole. 
 
 

Školní klub 
 
Do školního klubu bylo zapsáno 17 žáků, ale nepravidelně docházelo mnoho dalších. Školní 
klub vedly vychovatelky paní Petra Kopalová, Dis. a paní Mgr. Marcela Zelmanová. 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. 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
  

Do ZUŠ bylo ve školním roce 2021/2022 dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2020 zařazeno 
celkem 152 žáků, z toho 96 v oboru hudebním a 56 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:  

 
Dušková Alžběta  zobcová flétna I. stupeň (Jana Zvoňárová) 
Pečinková Adriana  zobcová flétna I. stupeň (Jana Zvoňárová) 
Zbínová Hana   zobcová flétna I. stupeň (Jana Zvoňárová) 
 
Modrová Lenka  zobcová flétna I. stupeň (Jana Zavičáková) 
Řeháčková Kateřina  klavír   I. stupeň (Leona Netolická) 
Dovinová Klára  klavír   I. stupeň (Josef Zaplatílek) 
Vancová Anna   klavír   I. stupeň (Josef Zaplatílek) 
Dolejší Martin   EKN   I. stupeň (Josef Zaplatílek) 
Kopal Tomáš    EKN   I. stupeň (Josef Zaplatílek) 
Vondrášek Josef  lesní roh  I. stupeň (Václav Novák) 
 
 

Koncertní činnost 
 
Začátek školního roku byl ještě i letos poznamenán pandemií COVID-19 a tudíž byla koncertní 
činnost značně omezena, což bylo patrné nejvíce v 1. pololetí. 
 
I přes nelehký start jsme koncertní činnost zahájili vystoupením žáků Komorní hry Jany 
Zavičákové v sobotu 16. 10. 2021 v Kulturním domě ve Zlivi na akci „Aktivní důchodce“. 
 
Ve 2. pololetí byla situace již příznivá a koncertní činnost jsme obnovili koncertem, na kterém 
vystoupili žáci naší školy připravující se na soutěže ZUŠ vyhlášenými MŠMT. 
 
Začátkem června 2022 se uskutečnily dva krásné absolventské koncerty a již tradiční 
závěrečný koncert DPS Jahůdky a Skřivánek.  
 
 



41 

 

Soutěže  
 
Letos se soutěžilo v oboru Hra na dechové nástroje, které se zúčastnili tito žáci: 
 
Dušková Alžběta ze třídy Jany Zvoňárové, Anna Jílková a Barbora Bártová ze třídy Andrei 
Kopsové, Amálie Havlíčková ze třídy Jany Zavičákové, a Josef Vondrášek ze třídy Václava 
Nováka. 
V oboru Sólový zpěv se soutěže zúčastnila Tereza Chvalkovská ze třídy Jany Zvoňárové. 
 

Výsledky okresního kola Hry na dechové nástroje: 
 
Bártová Barbora 2. místo 
Dušková Alžběta 2. místo 
Vondrášek Josef  2. místo 
Anna Jílková  1. místo s postupem do krajského kola 
Amálie Havlíčková 1. místo s postupem do krajského kola 
 

 
Výsledky krajského kola Hry na dechové nástroje: 
 
Anna Jílková  2. místo 
Amálie Havlíčková 2. Místo 
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Soutěž v oboru Sólový zpěv  

 
Tereza Chvalkovská se umístila jak v okresním tak i v krajském kole na 1. místě s postupem 
do ústředního kola, které se konalo v ZUŠ Turnov a do kterého postoupilo 172 zpěváků z celé 
republiky. 
 
V ústředním kole se Tereza Chvalkovská umístila ve své kategorii ze 17 zúčastněných 
na krásném 2. místě. Tento úspěch je největší! 

 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amálie Havlíčková ze třídy Jany Zavičákové se zúčastnila v pátek 13. 5. 2022 18. ročníku 
soutěže mladých interpretů konaný v Nových Hradech „Novohradská flétna“, kde se ve svojí 
kategorii umístila na 2. místě. 
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Výtvarný obor ZUŠ 
 
vedoucí Mgr. Zdeněk Pták 
 

Absolventi výtvarného oboru: 
Laumannová Sofie, Tresslová Štepánka, Polívka Tomáš 
 
Výuka ve VO ZUŠ probíhala po celý rok prezenčně dle plánu ŠVP a s přihlédnutím k potřebám 
školy. Žáci se pravidelně během školního roku prezentovali svými pracemi v celém areálu 
školy. Průběžně byly dodávány adjustované nové výtvory výtvarného oddělení, které 
nahradily starší práce žáků nebo pomohly doplnit volné prostory pro výzdobu. Uspořádali 
jsme soubornou výstavku prací výtvarného oboru soustředěnou výhradně na kategorii 
portrétu, doplněnou pracemi mladších žáčků na volné téma (sál ZUŠ).  
 
Pravidelně se zúčastňujeme soutěže "Čímtačára", kam zasíláme své výtvory a kde si můžeme 
prohlédnout práce jiných škol a zároveň se zapojit i do hodnocení jednotlivých prací 
(internet). Žáci mohou vystupovat i sami za sebe a je to navíc v republikovém měřítku. 
Během roku jsme věnovali čas i přípravě žáků na talentové zkoušky, jež dopadly vesměs 
úspěšně. Krom plošné tvorby jsme se průběžně věnovali i tvorbě prostorové a to keramice, 
která je pro nás všechny vždy příjemným zpestřením naší práce.  

 
Pokud nepřijdou žádná proticovidová opatření, pokusíme se v příštím roce opět o prezentaci 
žákovských prací na sále, a to nejen pro návštěvníky koncertů, ale i pro širší veřejnost.  
 
 

Dětský pěvecký sbor SKŘIVÁNEK, přípravný sbor JAHŮDKY 
 
sbormistr Josef Zaplatílek 

 
Při ZUŠ Zliv dlouhodobě pracuje dětský pěvecký sbor Skřivánek s přípravným sborem 
Jahůdky. Velkou radostí byla skutečnost, že se po dlouhé covidové pauze sešel sbor v plném 
počtu a mohl tak navázat na předchozí činnost.  

 

Přehled činnosti DPS Skřivánek a přípravného sboru Jadůdky ve školním roce 
2021/2022: 
 

• 23. – 24. 10. 2021 Soustředění v ZUŠ zaměřené na přípravu vánočních vystoupení 

• 7. 12. 2021 Vystoupení v Třeboni (Aurora) – Pásmo koled s doprovodem orchestru 

• 12. 12. 2021 Vánoční koncert v Galerii Na dvorku v Českých Budějovicích 

• Tradiční vánoční koncert v ZUŠ bohužel nebylo možné uskutečnit z důvodu 
covidových opatření. 

• 23. 3. 2022 Koncert v sále ZUŠ (Zde první vystoupení Jahůdek.) Na koncertě byla 
vybrána částka 3.000,- Kč na pomoc Ukrajině. 

• 5. – 8. 5. 2022 Jarní soustředění v letním táboře Jezero u Nové Pece. Senátor 
a starosta města Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa poskytl sboru sponzorský dar 
ve výši 10.000,- Kč. 
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• 19. 5. 2022 Soutěž Jarní petrklíč v Praze.  
1. Kategorie mladší zpěváci:  Linda Blechová zlatá stuha 

2. Kategorie sbory – soubory:  Malí Skřivánci   zlatá stuha 

3. Kategorie sbory a soubory:  Skřivánek  zlatá stuha 
4. Kategorie starší zpěváci:   Tereza Chvalkovská  zlatá stuha 

5. Kategorie starší zpěváci:   Lucie Koudelková stříbrná stuha  
6. Kategorie starší instrumentalisté: Barbora Dušková stříbrná stuha 
7. Kategorie komorní sbory – soubory: Vokální tri (Dušková, Koudelková Cvalkovská) 

  zlatá stuha 

• 21. 6. 2022 Závěrečný koncert v sále ZUŠ 

• 24. a 25. 6. 2022 Zakončení školního roku u rybníku Mydlák 
 
Většina členek sboru se úspěšně zúčastnila soutěže, Jihočeský zvonek. Školní kolo proběhlo 
31. 3. 2022, okresní kolo v Českých Budějovicích se konalo 8. 4. 2022. Účast v krajském kole 
musela být bohužel zrušena z důvodu souběhu se soutěží Jarní petrklíč. Výsledky – viz 
výsledkové listiny. 
 
Díky přispění Úřadu města Zliv bylo sboru pořízeno nové koncertní oblečení. Poprvé v něm 
děti zpívaly na vystoupení v Třeboni. 
 

Hudební nauka 
 
Výuka probíhá v 5 skupinkách. 
 
Přípravná hudební výchova, 1. ročník HN, 2. ročník HN, 3. ročník HN 
a spojená skupina 4. - 5. ročník HN. 
 
Celkem navštěvovalo společnou výuku 36 žáků, docházka se pro většinu dětí stala 
pravidelnou týdenní aktivitou. Společně plníme úkoly v Pracovních sešitech pro jednotlivé 
ročníky (M. Vozar Hudební nauka). Hodiny zpestřujeme interaktivními výukovými aplikacemi 
Eurodidact a Noutee.  
 
V letošním školním roce jsme si vyzkoušeli celoroční projekt ,,Hudba je se mnou každý den,, 
Děti měly možnost uvědomit si, co pro ně hudba znamená, společně jsme se seznamovali 
s různými hudebními žánry, jejich interprety a autory. Vzájemně jsme se obohacovali náměty 
z obou stran, tedy učitel - žák, žák - učitel. 
 
Paní učitelka absolvovala seminář Hudební hry a recepty pro hudební nauku a výchovu / 
Mgr. Cyril Kubiš, PhD. 12. 11. 2021, akreditace MSMT-563/2019-2-56. 
 
V letošním školním roce jsem si společně se všemi svými žáky uvědomila, jak je pro nás 
důležitý osobní kontakt, společná práce ,,naživo,, a pravidelná setkávání při objevování tajů 
hudby. 
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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. 
 

Zlivská kytara 2022 
 
V letošním školním roce jsme se po třech letech vrátili ke krajské soutěžní přehlídce kytarové 
hry Zlivská kytara, jejíž XXIII. ročník se uskutečnil v pátek 6. 5. 2022. Do letošního ročníku 
se přihlásilo 177 soutěžících z 23 škol, 1 soukromý žák a 1 samouk. 
 
Průběh přehlídky probíhal již podle zaběhnutých pravidel s malými změnami (nefungoval 
bufet a nebyly propisky). Každý soutěžící dostal bagetu a pití, na závěr přehlídky proběhl raut 
ve školní jídelně. 
 
Ve XXIII. ročníku se také umístila hezky naše ZŠ a ZUŠ Zliv. 
Václav Ryszawy ze třídy Petra Ferebauer se umístil v kategorii kytara sólo na krásném 
1. místě. Samouk Tomáš Kopal se ve své kategorii zpěv za doprovodu koncertní kytary umístil  
na krásném 2. místě. 

 

 

 

 

 

 
 
Reprezentace školy 
 
Jana Zavičáková byla pozvána ve dnech 22. 10. – 24. 10. 2021 do jedenáctičlenné odborné 
poroty soutěže konzervatoří v oboru hra na dřevěné dechové nástroje „Pardubické dechy“. 

Dále byla členkou poroty v krajském kole ve hře na dechové nástroje v Dačicích 29. 3. 2022. 
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Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv v roce 2021 

 
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 5 577 932,53 Kč 5 424 012,79 Kč 153 919,74 Kč 

B státní rozpočet   34 126 252,87 Kč  34 126 252,87 Kč                     0,--  Kč 

C doplňkové činnosti        451 463,88 Kč         446 013,99 Kč             5 449,89 Kč 

 

Stavy ve fondech k 31.12.2021  
FKSP 467 692,58 Kč 
Fond odměn   65 892,17 Kč 
Rezervní fond   30 472,40 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 3. 10. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Ing. Milan Macas, DBA 
                                 ředitel školy 
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