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1. Charakteristika školy 

 plně organizovaná základní škola – celkem 13 tříd 

 1.ročník – dvě třídy                                                                     

 2.ročník – jedna třída 

 3.ročník – jedna třída 

 4.ročník – jedna třída 

 5.ročník – jedna třída 

 6.ročník – dvě třídy 

 7.ročník – dvě třídy 

 8.ročník – jedna třída 

 9.ročník – dvě třídy 

 2 oddělení školní družiny 

 škola zaměřená na práci tříd se zaměřením na fotbal pro chlapce ve věku 8 až 15 let 

 škola zaměřená na výuku cizích jazyků pro žáky od  3. ročníku ZŠ - výuka Aj a Nj 

 škola zaměřená na výuku informatiky a práce s počítači 

 

2. Vzdělávací koncepce:                                 

 vyučovací program:   

 ŠVP ZŠ pro 1.- 5. ročník + 6.- 9. ročník    

 výuka rozšířena o disponobilní hodiny, které posilují výuku cizích jazyků, českého 

jazyka a matematiky 

 výuka rozšířena o pov.volitelné předměty v 7.- 9.ročníku - výuka druhého cizího 

jazyka a semináře ze zeměpisu 

 výuka rozšířena o pov.volitelný předmět v 9.ročníku –  mediální výchova 

Oblast volnočasových aktivit - kroužky dle zájmu dětí: 

 celkem pracovalo na škole 9 kroužků s účastí  114 žáků 1. i 2. stupně = 42 % 

z celkového počtu žáků na ZŠ 

 Organizace výuky:  

 škola má 16 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku Aj a Nj, odbornou 

učebnu Z,Vv,Př,D,Pr.činností - dílna a učebna pro výuku vaření, informatiky a 

tělocvičnu. Všechny třídy  jsou vybaveny počítačem s připojením na internet, 

dataprojekorem a promítacím plátnem. Na 1.stupni jsou všechny učebny vybaveny  

interaktivní tabulí a dataprojektorem.  

 

3. Údaje o pracovnících školy: 

 na škole pracovalo celkem 21 vysokoškolsky vzdělaných učitelů včetně vedení školy 

 2 vychovatelky školní družiny s odborným pedagog. vzděláním 

 5 provozních pracovníků včetně hospodářky školy a školníka 

 4 kuchařky a 1 vedoucí  školního stravování 
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4. Údaje o zápisu do prvních tříd , odchody a příchody žáků: 

 a) zápis do prvních tříd:  

 realizován  v pátek 18.ledna 2012 od 13.oo do 17.oo hod. 

 celkem se přihlásilo a zapsalo 45 dětí,  

 z uvedeného počtu nastoupilo do 1.tříd 36 dětí  / 9 dětí  nastoupí do základní 

školy po odkladu školní docházky - ve školním roce 2013/14 / 

        

b) odchody žáků během školního roku:  

 celkem odešlo 5 žáků z důvodu přestěhování nebo osobních důvodů 

c) příchody žáků na základní školu:     

 celkem nastoupilo 15 žáků – z toho 7 dívek                                                                                                

 důvody nástupu  žáků na TGM:  

o 2 chlapci byli zařazeni do sportovní třídy na fotbal 

o 8 dětí nastoupilo z okolních škol - většina na 2.stupeň 

o 5 děti nastoupilo z důvodu přestěhování 

d)  stavy žáků k 30.6.2013:    

 1.stupeň  - 134 žáků, z toho 62 dívek 

 2.stupeň  - 145 žáků, z toho 54 dívek 

 Celkem :  279 žáků, z toho 116 dívek 

 školní družinu navštěvovalo celkem 71 dětí  

 za celý školní rok bylo evidováno 24 úrazů – v 7 případech byly úrazy 

odškodněny, rozbor úrazovosti byl vypracován a je součástí dokumentů BOZP 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání:      

Škola plnila ŠVP  ZŠ s těmito výsledky: 

  

 1. stupeň – celkem  postoupilo do vyšších ročníků 128 žáků, 2 žáci budou opakovat  

ročník, 3 žáci nastoupí do víceletého gymnázia, 1 žák nastoupí do ZŠ praktická a     

1 žák odchází na fotbalovou školu do Č. Budějovic. 

 2. stupeň –  40 žáků ukončilo docházku  ZŠ - 37 žáků vychází z 9. ročníku. Na 

2.stupni bude 1 žák opakovat ročník a 3 žáci nastoupí na 6 ti leté gymnázium ze      

7. ročníku. 3 žáci úspěšně vykonali opravnou zkoušku za 2. pololetí.  

Hodnocení chování - hodnocení za celý školní rok: 

 Napomenutí třídního učitele.....1. stupeň = 7x + 2. stupeň =   3x    

 Důtka třídního učitele...............1. stupeň = 2x + 2. stupeň =   6x  

 Ředitelská důtka.......................1.  stupeň = 2x + 2. stupeň = 10x 

 2.stupeň z chování.....................1. stupeň = 0   + 2. stupeň =   6x  

 3.stupeň z chování.....................1. stupeň = 0   + 2. stupeň =   1x 

Hodnocení docházky a sledování neomluvených hodin: údaje za 2. pololetí 

 1. stupeň – celkem zameškáno 5.650 hodin / 0 neomluvených / průměr na žáka 

omluvených = 42,2 hod   
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 2.stupeň – celkem zameškáno  9.152 hodin / 86 neomluvených / průměr na žáka 

omluvených = 63,1 hod, neomluvených = 0,59 hod.                           

Rozmístění vycházejících žáků:     

 učební obory................  16 žáků  =   43,3 % 

 střední školy................. 21 žáků   =   56,7 %  

                               

Škola pořádala lyžařský kurz pro žáky 5. - 7. tříd – účast 41 žáků v době od 11.2.2013        

do 15.2.2013. Žáci byli ubytováni na hotelu Racek v Černé v Pošumaví a vlastní výcvik byl 

realizován v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou. 

 

Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku v celkovém počtu 49 dětí . Kurz 

probíhal v době od 10.1. do 21.3.2013 v plaveckém bazénu v Č.Krumlově 

  

Žáci 1.- 5. tříd navštěvovali školní družinu v počtu 71 dětí (35 chlapců a 36 dívek) ve 

2 odděleních. Děti plnily úkoly celoročního plánu činnosti školní družiny. 

 

V rámci školní výuky bylo využíváno návštěv knihovny, muzea, kina, galerií, zámku,  

městského úřadu, HZS, Policie ČR a řady výrobních podniků na území města. Žáci 2. stupně 

navštívili výstavy i v Č. Budějovicích, pracovali  a učili se ve volné přírodě a navštívili  řadu 

míst svého regionu. Nedílnou součástí výuky byly návštěvy soudních jednání u okresního 

soudu v Českém Krumlově. Vzorná spolupráce pokračovala celoročně mezi Lesy Č. Krumlov 

a třídou 7.B. Vyvrcholením činnosti jednotlivých tříd byla realizace školních výletů - tradičně 

se vyjelo na hrady a zámky, do přírody, za divadlem a 1.A pokořila Vltavu na raftech. 

Podrobné informace o akcích jsou postupně uváděny  na webových stránkách ZŠ. 

 

Škola se zapojuje se do akcí pořádaných DDM Č.Krumlov - jedná se o kulturní, 

sportovní, společenské a výchovně-vzdělávací akce. Je využívána nabídka organizací a 

akreditovaných pracovišť pro plnění akcí se zaměřením na prevenci proti násilí, agresivitě a 

dalších nežádoucích jevů ve společnosti. Vše navazuje na školní preventivní program, který 

každoročně sestavuje Mgr M. Zimeková a je součástí Plánu práce na školní rok 2012 – 13.  

 

Po celý školní rok probíhal sběr pomerančové a citronové kůry - celkem bylo 

odevzdáno 228 kg pomerančové a 13,6 kg citronové kůry za 3.691,- Kč. Škola neorganizovala 

sběr papíru, ale žáci pokračují v plnění úkolu – separace školního odpadu do kontejnerů – 

jedná se o  papír, plasty a ostatní  suroviny. 

 

 

6. Výsledky soutěží, účast na olympiádách, zapojení do soutěží: 

 

Škola účastí dětí v soutěžích naplňuje tradici péče o  talentované žáky. Dokladem je přechod 

3 nadaných žáků z 5. ročníku  a 3 ze 7. ročníku  na víceletá gymnázia.  

 

Matematika:    

 proběhla školní kola - Pythagoriáda 6. a 7. tříd -  účast   14 žáků 

 - Klokan pro 2. - 5. ročník - účast   78 žáků 

 - Klokan pro 6. - 9. ročník - účast   64 žáků 
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 do matematické soutěže Klokan celkem zapojeno 142 žáků = 52,8 % z celkového 

počtu žáků na škole  

 

 

 

 

Český jazyk:     

Proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky 8. - 9. tříd za účasti 12 

vybraných žáků.  

V recitační soutěži 1.stupně se zúčastnilo celkem 10 žáků 

 

Cizí jazyky:       

 proběhlo školní kolo v olympiádě: Nj - účast  10 dětí z 6. - 9. tříd 

 Aj - účast  14 dětí z 7. - 9. tříd 

 

Dějepis:  

 školní kolo – účast 21 žáků z 8. A 9. tříd                                                                                                                                                                                       

  

Zeměpis:             

 škola zapojena do celostátní korespondenční soutěže Eurorebus 

 školní  kolo ZO: kat. 8.- 9. třídy – účast 34 žáků  

 kat. 6. třídy – účast 26 žáků 

                                          kat. 7. třídy – účast 24 žáků  

 

Ostatní soutěže a přehlídky: škola se zapojila do soutěže Košík plný rozumu, kterého se 

zúčastnilo celkem 109 žáků 4. – 7. tříd. Vítězové jednotlivých ročníků úspěšně reprezentovali 

ZŠ i na krajském kole v Č. Budějovicích.   

 

Proběhl 11.ročník celostátní literární soutěže „ Komenský a my „ – účast 8 žáků 9.tříd – do 

celostátního kola postoupilo 5 žáků. 

Škola se zapojila do celostátního testování znalostí  pro 5. a 9. ročník v těchto předmětech: 

český jazyk, matematika a cizí jazyk   

 

Soutěž „Finanční gramotnost“:  

 školní kolo – účast 22 žáků 8. - 9. ročníku 

 

 

Tělesná výchova a sport:  

 

 škola organizovala atletickou olympiádu pro I.st.ZŠ s účasti 113 žáků                 

ZŠ se pravidelně zapojuje do většiny sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT, které 

organizuje AŠSK a DDM Č. Krumlov. Veškeré výsledky jsou prezentovány na webových 

stránkách ZŠ.  

Ostatní sporty:  

 Doplňkové soutěže: škola se zúčastnila přespolního běhu st. a ml.žáků a žákyň 

 „Hlídky mladých zdravotníků“ – účast na okresním kole 

 Den plný prevence – účast na okresním kole 

  

Pokračovala adopce na dálku 13 letého chlapce ze Zimbabwe. Iniciativa žáků ZŠ a 

sponzorů školy vedená pani učitelkou V. Steinovou byla úspěšná a celkem se postupně 
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vybralo 6.000 Kč potřebných na zajištění trvalé adopce.Tato akce již proběhla čtvrtým  

rokem. 

   Před vánočními svátky byla provedena tradiční akce – sbírka pro psí útulek, která vynesla 

celkem 3000,- Kč, řadu dobrot a několik hraček pro psí miláčky.   

O všech akcích, které proběhnou na škole v rámci výuky, nebo jako doprovodné akce a 

soutěže, jsou  žáci a rodiče informováni na webových stránkách školy. 

 

7. Údaje o mimoškolních aktivitách:  

 

Hlavní mimoškolní aktivitou je činnost sportovních tříd se zaměřením na fotbal pro žáky ZŠ, 

kde bylo zapojeno ve 4 třídách 35 chlapců. Uvedený počet fotbalistů tvoří 38% chlapců na 2. 

stupni. Na 1. stupni  se zapojilo do této činnosti 12 žáků a to tvoří 16% z celkového počtu 

chlapců na 1. stupni. Garantem této činnosti je fotbalový oddíl FK Slavoj Český Krumlov. 

Trenérsky v této oblasti pracovali celkem 2 učitelé ZŠ. Žáci školy pravidelně hrají krajské 

soutěže, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. 

 

8. Rada školy a činnost školské rady:  

 

 a) Rada školy – každoročně pracuje pod vedením učitelky M.Zimekové a je tvořena 

dvojicí dětí z každé třídy 2.stupně ZŠ. Postupně řeší potřeby dětí celé 

školy, spolupracuje s vedením školy a podílejí se na organizaci 

několika soutěží na ZŠ. 

 

 b) Školská rada - Rada schválila program činnosti na volené období a byla seznámena 

se základními dokumenty ředitelem školy, které vzala na vědomí. 

Ve školním roce 2012/13 proběhly všechny naplánované schůzky.  

Po prázdninách se zvolená rada sejde k jednání 8.10.2013.  

9. Údaje o hospodaření: 

 a) rozpočet  z prostředků Jč.kraje na 2012: 

NIV celkem: .......................................................10.827.000,-Kč 

 - z toho MP....................................................... 7.855.000,-Kč 

 - OON.....................................................................60.000,-Kč 

 - Odvody + FKSP + ONIV................................2.912.000,-Kč                                                                                                                                                    

Rozpočet byl zcela vyčerpán a nedošlo k žádným nesrovnalostem v čerpání 

jednotlivých položek. 

 b) rozpočet schválený zřizovatelem na rok 2012: 

Schválen usnesením ve výši 4.435.000,- Kč. Ředitelem školy byl uvedený rozpočet 

rozpracován  a celoročně kontrolován. Na konci hospodářského  roku škola vykázala 

zisk ve výši 159.756,-Kč. Po schválení zřizovatelem byl zisk převeden do  rezervního 

fondu na rok 2013. 

           Škola během prvního pololetí dočerpala přidělené finanční prostředky z fondu EU 

peníze školám. Byly plně využity na nákup informační technologie, tvorbu výukových 

materálů a potřebné výukové pomůcky. Vše koordinoval zástupce ředitele Mgr Josef Haláček 

a hospodářka ZŠ. 
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10. Kontroly a jejich výsledky: 

 

 a) hospodářská oblast - během školního roku byly provedeny 2 kontroly 

hotovostní pokladny- bez závad a opatření  

 

- 8.4. – 12.4.2013 byla provedena kontrola ze strany 

zřizovatele zaměřená na nakládání s rozpočtovými 

prostředky a dodržování obecně platných právních 

předpisů a směrnic příspěvkové organizace. Připomínky 

kontrolního orgánu byly odstraněny  a byla přijata 

opatření, aby již nedocházelo k některým nedostatkům.  

 

- 29.1.2013 byla provedena kontrola ŠJ ze strany Krajské hygienické stanice 

České Budějovice v zastoupení MUDr Štanclové. Předmětem kontroly bylo 

plnění stanovených Nařízení ES. 

  

Závěry z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. Obě kontroly nedošly 

k závěru, že v účetnictví školy nebo v činnosti ŠJ jsou zásadní nedostatky. 

    

 b) provozní oblast: -    revize tělocvičny – provedena  8.3.2013-drobné závady   

                                                      odstranila firma, která revizi prováděla-jedná se roční 

                                                      pravidelnou revizi, podlaha kvalifikována jako havárie 

- revize el.zařízení – provedeno odbornou smluvní firmou-bez 

opatření-jedná se o roční pravidelnou revizi  

- hasicí přístroje – kontrolovány a udržovány smluvní firmou, 

zápis o revizi uložen v ředitelně 

- hromosvod – kontrolován smluvní firmou-bez závad  

- výtahy – kontrolováno smluvní firmou a zápis o revizi    

uložen u vedoucí školního stravování.  

                                                -     oblast BOZP – uzavřena písemná spolupráce s odbornou  

                                                      firmou na zajištění metodické pomoci  

c) oblast pedagogického procesu:  

-  pravidelně 1x týdně  kontrolovány zástupcem ředitele třídní           

knihy, 2 x ročně třídní výkazy a katalogové listy, 2 x ročně   

jsou kontrolovány ŽK, celkem realizováno vedením školy 17   

hospitací s následným rozborem vyučovacích hodin, 

vytvořeny podmínky pro evidenci vyučovacích hodin 

v novém školním roce elektronicky  

                                                -  po dohodě rodičů, výchovného poradce a TU bylo celkem   

                                                   12 dětí bylo vyšetřeno v PPP 

-  výchovným poradcem školy je každoročně vypracován 

seznam dětí se spec.poruchami. Tyto poruchy musí 

akceptovat  každý vyučující během školního roku. Byly  

vytvořeny podklady pro IVP jednoho žáka, který od nového  

školního roku bude mít asistenta při výuce. 

                                                 - ČŠI na ZŠ v tomto školním roce provedla kontrolu pod   

vedením Mgr J. Holomka 16.10.2012 – kontrola proběhla bez opatření. 
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11. Stížnosti:     

 Během školního roku ředitel školy nebyl nucen řešit písemnou stížnost ze strany 

rodičů či zákonných zástupců. 

12. Vzdělávání pedagogů:   

 žádný pedagog se nezapojil v tomto školním roce do celoročního doplňkového studia 

– všichni učitelé školy mají pedagogické vysokoškolské vzdělání  

 vzdělávání v oblasti práce s počítačem – plán vzdělávání byl splněn 

                             

 během školního roku jsou pedagogové uvolňováni na jednorázové akce  na základě 

nabídek vzdělávacích institucí a agentur. 

 

 většina pedagogů se plně zapojila do vytváření učebních programů a výukových 

materiálů v rámci akce „ EU peníze školám „- veškeré úkoly byly splněny. 

 

13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti :    

 Každoročně v říjnu probíhá kladení věnců k pomníku T.G.Masaryka  v rámci oslav 

„Den vzniku samostaného Československého státu 1918“- proběhlo 21 setkání  

 Reprezentace školy  v soutěžích – sportovní a výtvarné soutěže,olympiády, sochařské 

sympozium,zdravotnické soutěže ….  

 Opakovaná prezentace školy v Českokrumlovském deníku. 

 Škola na vlastní náklady provedla částečnou rekonstrukci tělocvičny – jednalo se o 

opravu a vymalování stropu, částečnou opravu podlahy a její celkovou renovaci 

přebroušením a novým celoplošným nalakováním a obnovení krytů oken. Celková 

cena opravy byla ve výši 365 tisíc Kč s DPH. 
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Primární prevence- školní rok 2012 / 2013- realizované akce 
 
I.stupeň: 
 
1. Dopravní výchova-  dopravní hřiště, „ Bezpečná  cesta“- teoretická část +    soutěže“ Nebezpečí 
kolem nás“, plnění průkazu cyklisty (4.A) 
 
2. Zdravé zuby- celý školní rok ve všech ročnících 
 
3. Den plný prevence – soutěž zdravotních hlídek (1x 5. místo, 1x 2.místo - 4.A) 
 
 
4. Prevence úrazů-  během celého školního roku v rámci výuky, důležitá   telefonní čísla, nemoci, 
nebezpečí pyrotechniky 
 
5. Seznámení s lidskou sexualitou (5. ročníky) – MUDr. Sattranová 
 
6. Besedy s PČR – Víš, co smíš? 
    
                                 Kyberšikana , tisková mluvčí PČR ČK M. Pavlíčková 
 

7. Zapojení 5. a 4. ročníku do projektu Jsme kamarádi – Cassiopeia, soužití lidí, tolerance, pravidla 
 

8. Zdravověda – ČČK, 4.A 
 

9. Košík plný rozumu – občanské sdružení FREETIME,  celorepubliková hra na téma výživa, 4. – 7. 
ročník 
 
10. Škola zdravé pětky, zdravá svačinka – preventivní program nadačního fondu albert, zásady 
správné výživy, celý 1. stupeň 
 
11. Práce s třídním kolektivem – J. Průcha, PPP, 3 setkání s třídou, zlepšení   vztahů 
 

12. Ekofilm        

 

II.stupeň 
 
1.  Vzdělání a řemeslo – 9.ročníky 
 
2. Den plný prevence - ČČK, vybraní žáci 1.a 2. stupně  
 
3.  Úřad práce v ČK – 9. ročníky  
 
4. Drogy trochu jinak – interaktivní výukový program  
 

5. Kouření – beseda, historie, současnost, zdravotní rizika, 

             Městská policie ČK, P. Pípal, 6. ročníky 
 
6. Šikana - beseda pro 7. ročníky, Městská policie ČK, P. Pípal, 

                  vymezení pojmu, právní úprava, postup v případě výskytu  

                         
7. Sekty – beseda pro 9.ročníky,  Městská policie ČK, P. Pípal 

 
8. V letošním školním roce se deváté ročníky opět zapojily do projektu „Zavedení 
 komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ a SŠ“.                                                          
Projekt realizuje nezisková organizace ACET ČR o.s. v čele s Josefem Nadrchalem, ředitelem 
pobočky pro jižní Čechy. 
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Naše škola si vybrala model soustavné a intenzivní práce se školou, kde během roku  
lektor pracuje se stejnou třídou a tato skupina absolvuje pět přednášek na téma: 
 

1. Sex, AIDS a vztahy   
2. Přátelství a láska      
3. Moderní je nekouřit  
4. Bolest – nemoc jménem šikana (kyberšikana) 
5. Jak si nenechat ublížit  

 
Cílem projektu je zvýšení povědomí mladé generace o závažnosti rizikového chování 
na vlastní život i život ostatních. Na přednáškách je použito mnoho skutečných  
příkladů a žáci jsou interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou sociálně – 
patologických jevů.  
   
9. Spokojená sborovna – harmonická škola – krajská konference primární prevence rizikového 
chování, preventista školy 
                           
10. Láska ano, děti ještě ne- interaktivní přednáška , 8. ročníky 
                                                        
                                   Obsah: 1. Rizika spojená s pohlavním životem 
                                                2. Jak bezpečně zahájit pohlavní život 
                                                3. Antikoncepce 
                                                4. Problematika možného nežádoucího 
                                                    Otěhotnění 
 
11. Bezpečný internet  - por. Bc. Libor Piksa, 8.A  
 

12. Duševní vlastnictví - por. Bc. Libor Piksa, 7.A, 7.B 
 

13. Plagiátorství - por. Bc. Libor Piksa, 9.A, 9.B  

             
14. Cesta do pravěku – 6. ročníky 
 
15. Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – projekt, lektorka SANANIM Mgr. A. Kajanová, 7. a 8. 
ročníky 
       
16. Seznam se bezpečně – film o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou  
        skryta za nejrůznějšími identitami 
 

17. Rizikové chování žáků – Z. Martínek, přednáška pro ped. pracovníky 
 

18. Soudní přelíčení – návštěva 9.A Okresního soudu v ČK 
 
19. Párty se zdravou pětkou - preventivní program nadačního fondu albert, zásady správné výživy, 
6. – 7. ročník 
 
Další akce:                        

- sportovní turnaje a zápasy 
- olympiády, recitační soutěž 
- lyžařský a plavecký výcvik 
- výlety, cvičení v přírodě, exkurze, divadlo, kino, koncerty, 

muzeum, návštěvy knihovny, výstavy 
- zapojení žáků do různých projektů (Lesy ČR – celoroční 

spolupráce 7.B, 4.A s Lesy ČR,  
ing. Navrátil) 

- projekt „ Zvykáme si na školu“- pro budoucí prvňáčky 
- spolupráce se Spirálou 
- Kouzelný Krumlov 

                                                                                               
       Zpracovala  Mgr. Marcela Zimeková 
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Aktuální přehled o počítačích a operačních systémech ve škole – k 30.9.2012 
Suterén 

Místo Počet PC Operační systémy Poznámka 

Kancelář vedoucí ŠJ 1 1 Win7  Počítač pro administrativu 

 

Přízemí 

Místo Počet PC Operační systémy Poznámka 

Kancelář 

hospodářky 
3 1 Vista 2 WinXP 

PC pro administrativu, PC pro školníka, 
PC pro kameru 

Ředitel školy 1  1 WinXP  

Zástupce ředitele 
1 

1 (tablet) 

1 Vista,  

1 iOS 6  

  Učitelské PC (Vista),  

Apple iPad 3 

Učebna č. 7 1 1 Win7  Učitelské PC k interaktivní tabuli  

Učebna č. 8 1 1 Win7  Učitelské PC k interaktivní tabuli  

Učebna č. 9 2 1 Win7 1 WinXP 
Učitelské PC k interaktivní tabuli a 1 PC 
pro děti (WinXP)  

Kabinet č. 10 1  1 WinXP  

Učebna č. 11 1 1 Win7  Učitelské PC k interaktivní tabuli  

Učebna č. 12 2 2 Win7  
Učitelské PC k interaktivní tabuli a 1 PC 

dětí – výhra v soutěži  

 

Školní klub 

Místo Počet PC Operační systémy Poznámka 

Školní klub 6 1 Win7 5 WinXP 1 PC lektorské, 5 PC žákovských 

 

Patro I. 

Místo Počet PC Operační systémy Poznámka 

Kabinet č. 21 3  3 WinXP  

Kabinet č. 22 1  1 WinXP  

Kabinet č. 23 2 1 Win7 1 WinXP  

Kabinet č. 29  1  1 Win XP  

Učebna č. 27 1 1 Win7  Učitelské PC k interaktivní tabuli  

Učebna č. 28 1 1 Win7  Učitelské PC k interaktivní tabuli 

Učebna č. 30 1 1 Win7   

Učebna informatiky 27 26 Win7 1 WinXP 
1 PC učitelské, 25 PC žákovských, 1 PC 
rezerva (WinXP) 

Kabinet č. 63 1  1 WinXP  

Školní družina 6  6 WinXP 2 PC vychovatelek, 4 PC žákovské 

 

Patro II. 

Místo Počet PC Operační systémy Poznámka 

Učebna D 1 1 Win7  Učitelské PC 

Učebna Př 1 1 Win7  Učitelské PC 

Učebna Z 4 1 Win7 3 WinXP 1PC učitelské, 3 PC žákovské 

Kabinet č. 41  2  2 WinXP 2 PC učitelské 

Kabinet Ch, č. 66 1  1 WinXP 1 PC učitelské 

 

Jazykové učebny 

Místo Počet PC Operační systémy Poznámka 
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Učebna Nj 2  2 WinXP 1 PC učitelské, 1 PC žákovské 

Učebna Aj1 3 1 Win7 2 WinXP 1 PC učitelské, 2 PC žákovské 

Učebna Aj2 2 1 Win7 1 WinXP 1 PC učitelské, 1 PC žákovské 

 

Celkový přehled 

Počet stolních počítačů celkem:    80 

Počet notebooků celkem:       5 

Počet tabletů:        1 

Celkem pracovních stanic:     86 

Počet operačních systémů: 

  - Win XP Prof.:     35 

  - Win Vista Bus.:      2 

  - Win7 Prof.:     48  (z toho 5 notebooků Acer) 

  - iOS 6 (mobilní):       1 (Apple iPad 3) 

Celkem operačních systémů:     86 

Počet serverů:         3 

Počet serverových operačních systémů:  

  - Win Server 2008 Std.:       2 

  - Linux:         1 

Počet datových projektorů:     16 

Počet interaktivních tabulí:     11 

Počet ozvučených učeben:     16 

Stanice určené pro žáky:     43 

Stanice určené pro žáky i učitele:    16  (učitelská PC v učebnách)  

Stanice určené jen pro učitele:     22  (včetně 5 notebooků a 1 

iPad)  

Stanice určené pro administrativu:      3  (1 PC HŠ, 1 ŠJ, 1 školník) 

PC pro kameru:        1 

Rezerva:         1 

Celkem pracovních stanic:     86 

Počet stanic zapojených do školní sítě LAN:   83  (v síti není PC školníka, PC 

pro kameru a rezervní PC v informatice) 

   

 


