
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KTIŠ 

 

 

 
 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

2017/2018 

 

 

 

 



1.Základní údaje o škole 

Název: Základní škola a Mateřská škola Ktiš 

Sídlo: Ktiš 16, 38403 Ktiš 

Charakteristika školy: Malotřídní škola pro 1.stupeň 

Zřizovatel školy: Obec Ktiš 

Ředitel školy: Mgr. Vojtěch Krninský 

Adresa pro dálkový přístup: www.skola.ktis.cz, skola.ktis15@seznam.cz 

Členové školské rady: p.Doláková, p.Václavíková,p.Bělová, p.Viktorová, p.Dryje, p.Máčlová, 

p.Kollerová, p.Frček, p.Pilát.  

 

2.Přehled oborů vzdělávání 

Mateřská škola: 

Tento školní rok navštěvovalo mateřskou školu 20 dětí.  Děti jsou umístěny v jednom oddělení. 

Provoz mateřské školy je od 6.45 hodin do 16.00 hodin. Výchovně vzdělávací činnost se řídí školním 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a nese název Na paloučku. 

 

Základní škola: 

Tento školní rok navštěvovalo základní školu 19 dětí. Provoz základní školy je od 7.00 hodin do 15.00 

hodin. Základní škola je organizována jako jednotřídní, děti jsou rozděleny do dvou oddělení. První 

oddělení navštěvuje  1. a 2.ročník (11 žáků), druhé oddělení navštěvuje  3., 4. a 5.ročník (8 žáků). 

Výchovně vzdělávací činnost se řídí školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a 

jmenuje se Pohodová první škola. 

 

3.Personální zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci: 

Iveta Viktorová učitelka v MŠ. 

Bc. Lucie Kotrcová DiS. v MŠ. 

Mgr. Vojtěch Krninský ředitel a učitel v ZŠ. 

Bc. Tomáš Dryje učitel v ZŠ. 

Ilona Dryjová učitelka v ZŠ a vychovatelka ve ŠD. 

Jitka Kubíková DiS. asistentka pedagoga v ZŠ a chůva v MŠ. 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

Michaela Karvánková vedoucí ŠJ a pomocná kuchařka. 

Helena Nevšímalová kuchařka a úklid v MŠ. 

Anna Blažeková úklid v ZŠ. 

Hana Pilátová mzdová účetní a hospodářka školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Zápis do ZŠ a MŠ 

Zápis do ZŠ proběhl dne 24.4.2018. U zápisu bylo 8 dětí.  

 

Zápis do MŠ proběhl ve dnech 2.5. až 16.5.2018. U zápisu byly 3 děti.  

 

5.Výsledky ve vzdělávání žáků 

Školní rok ukončilo 19 žáků. 18 žáků prospělo a postoupilo do vyšších ročníků. Jeden žák bude 

opakovat 2. ročník. 3 žáci 5.ročníku přestoupili na 2.stupeň ( 2 žáci do ZŠ Chvalšiny a 1 žák do ZŠ 

Lhenice). 

 

6.Prevence sociálně patologických jevů 

Škola má vypracovaný Minimální preventivní program. Prevenci sociálně patologických jevů aktivně 

zařazujeme do všech vyučovacích předmětů. Snažíme se děti zapojit do mimoškolních aktivit, aby 

plnohodnotně trávily svůj volný čas. Kázeňské problémy ve škole jsou minimální a jsou okamžitě 

řešeny se všemi zainteresovanými stranami. Aktivně spolupracujeme s Diecézním centrem života 

mládeže Ktiš. 

 

7.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ilona Dryjová: Podzimní den EVVO, Zelený ostrov aneb Příběh jako inspirace výuky EVVO, Iveta 

Viktorová: Čtenářská pregramotnost v MŠ, Studánky víly Rozárky, Primární logopedická prevence, Bc. 

Lucie Kotrcová DiS.: Čtenářská pregramotnost v MŠ, Studánky víly Rozárky, Primární logopedická 

prevence. 

 

8.Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Zájmová činnost: Dramatický kroužek, Deskové hry, Tvoření, Tanečně pohybový kroužek, Ruční práce, 

Náboženství. Září: Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků, Splouvání řeky Vltavy na 

raftech, Celodenní program s mysliveckým sdružením a lesáky, Michaelská slavnost. Říjen: Začíná 

kroužek německého jazyka v MŠ, vítání občánků, lampionový průvod. Listopad: Slavnost svatého 

Martina. Prosinec: Beseda s paní spisovatelkou Březinovou, Slavnost světla adventní spirály, Výroba 

svíček ze včelího vosku, Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy, Příběh svatého Mikuláše, 

Slavnost věnečková, Vánoční besídka v MŠ, Vystoupení pro důchodce, Vánoce ve škole. Leden: 

Tříkrálová sbírka. Únor: Ukázka dravců a sov, Masopust, Divadlo Pohoda. Březen: Lyžování na Nových 

Hutích, Pedig, Drátkování, Velikonoční trhy, Plstění. Duben: Exkurze dětí v MŠ, Multikino České 

Budějovice, Oslava dne země. Květen: Exkurze dětí z MŠ do Německa, Pedig, Vzdělávací program 

v Chlumečku-Raci, Den dětí na Olšině. Červen: Divadlo Pohoda, Sportovní den v Prachaticích, Školní 

akademie. 

 

9.ČŠI 

Neproběhla žádná kontrola. 

 

 

 

 

 

 

 



10.Základní údaje o hospodaření školy 

Náklady celkem: -hlavní činnost   4 102 094,32 Kč 

   -hospodářská činnost       93 062,00 Kč 

   -celkem    4 195 156,32 Kč 

 

Výnosy celkem:  -hlavní činnost   4 104 144,19 Kč 

   -hospodářská činnost       94 563,00  Kč 

   -celkem    4 198 707,19 Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2017 celkem:          3 550,87 Kč 

 

 

Fond rezervní:  -k 31.12.2017                      29 199,12 Kč 

 

Fond odměn:  -k 31.12.2017                      26 865,19 Kč 

 

Prostředky FKSP: -k 31.12.2017                      66 437,26 Kč 

 

11.Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Jsme zapojeni do programu Ovoce a zelenina do škol, do programu Mléko do škol a do programu 

Obědy pro děti, do projektu ZŠ A MŠ KTIŠ – ŠABLONY CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004471, který je 

spolufinancován Evropskou unií. Do žádného mezinárodního programu nejsme zapojeni. 

 

12.Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Nebyli jsme zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci CŽV. 

 

13.Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Projekt ZŠ A MŠ KTIŠ – ŠABLONY CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004471, který je spolufinancován 

Evropskou unií. Projekt Podpora práce s dětmi a mládeží „A co děti, mají si kde hrát?“ reg. č. 415-02-

047/18. Projekt „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním č.j. MSMT č.28587-3/2017-1 a č.j. MSMT-30897/2017-1. 

 

14.Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prachaticích, se Speciálně pedagogickým 

centrem ve Strakonicích, s Farní charitou v Prachaticích, s Orgánem sociálně právní ochrany dětí 

v Prachaticích, s organizací Cassiopeia České Budějovice. 

 

 

 

Ve Ktiši dne 29.9.2018       Mgr. Vojtěch Krninský 

         ředitel školy 

 

 

 


