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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Úplnost a velikost školy
Základní školu waldorfskou České Budějovice o.p.s. navštěvují děti z celých
Českých Budějovic a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Je to dáno zájmem
rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování
informací, ale také na rozvoj sociálních vztahů, umění i duchovnějšího
ucelenějšího pohledu na svět kolem nás. Velkou pozornost věnujeme integraci
žáků se specifickými poruchami učení a chování.
V tomto školním roce navštěvovalo školu 76 žáků ve čtyřech třídách 1., 2., 3. a 6.
ročníku. V předešlých dvou letech byly při ZŠ Hluboká nad Vltavou otevřeny 2
třídy waldorfského typu, které od září 2008 přešly do naší základní školy a nově
jsme otevřeli 1. a 6. ročník.
Vybavení školy
Škola sídlí v pronajaté školní budově v katastru města České Budějovice.
Prostorové, materiální, technické a personální nároky na vzdělání a provoz
vycházejí z projektu „Základní škola waldorfská České Budějovice o.p.s.“,
projektovaný od školního roku 2008/2009 do roku 2011/2012, kdy bude škola
úplná se všemi 9 postupnými ročníky. Prostorové, materiální, technické a
hygienické podmínky odpovídají potřebám realizace RVP ZV.
Pro školní rok 2008/2009 byly podle projektu k dispozici 4 kmenové učebny
vybavené funkčním zařízením, prostory pro uložení pomůcek a kabinety pro
učitele, prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro
zájmovou činnost po vyučování, prostory pro odkládání oděvu a obuvi, prostory
pro osobní hygienu žáků a učitelů, prostory určené k ošetření úrazu a ke
krátkodobému pobytu zraněného. Školní družina pro svoji činnost využívá
kmenových tříd. Prostory se nacházejí ve 3. patře pavilónu u lesa. Ke stravování
škola využívala služeb ZŠ Máj I, děti i zaměstnanci se stravovali ve školní jídelně
ZŠ Máj II.
Areál školy stojí na rozlehlé parcele stranou od dopravního ruchu v těsné blízkosti
sídliště Máj, přírodní rezervace Vrbenské rybníky a lesa.
V areálu školy jsou prostory pro pěstitelské práce (skleník a pozemky) a pro
rekreační činnosti.
Pracovní podmínky:
Všechny místnosti rodiče dětí spolu s učiteli během prázdnin vymalovali
akvarelovými barvami, opravilo se dřevěné obložení a všechny prostory byly
vyzdobeny, působí esteticky, útulně a příjemně.
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Vnitřní vybavení nábytkem je na vyhovující úrovni, lavice a židle jsou zajištěny
výpůjčkou od ZŠ Máj II.
Sborovna je vybavena velkým stolem, židlemi, knihovnou, kopírovacím strojem a
její součástí je pracovní stůl ředitelky školy. V každém kabinetě mají učitelé
k dispozici PC připojené k internetu.

VYUČOVACÍ DOKUMENTY
Škola ve školním roce 2008 / 2009 vyučovala podle schválených učebních
dokumentů
Školní vzdělávací program Waldorfská škola zpracovaný podle RVP ZV
Cizí jazyky se vyučují od 1. ročníku (anglický a německý jazyk).

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VÝCHOVNĚ
VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Ve školním roce 2008 - 2009 navštěvovalo k 1. září školu 78 dětí.
Počty žáků v jednotlivých třídách:
1.tř.

2.tř.

3.tř.

6.tř.

17

18

22

21

Třídy a třídnictví
Třída

Třídní učitel

1. tř.

Ing. Radim Jírovec

2. tř.

Mgr. Miroslava Štandová

3. tř.

Mgr. Kateřina Kozlová

6. tř.

Mgr. Zuzana Tutterová

Mgr. Miroslava Štandová na konci června ukončila pracovní poměr.

Výroční zpráva o činnosti školy za šk.r. 2008/2009

Další vyučující:
Mgr. Kateřina Dvořáková Mgr. Milena Vlčková -

AJ
NJ

Asistenti pedagoga:
Mgr. Alexandra Kubáková Olga Pikousová -

3. a 6. tř.
6. tř.

Učební plán:
Počet hodin v ročníku:

Předmět
1.

2.

3.

6.

5

5

5

4

Cizí jazyk - Anglický jazyk

1,5

1,5

3

3

Další cizí jazyk - německý
jazyk

1,5

1,5

2

2

Kreslení forem

3

3

1

Matematika

4

4

4

Český jazyk a literatura

4

Informatika
Člověk a jeho svět

2

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

2

Tělesná výchova a eurytmie

2

2

2

2

Ruční práce

1

2

2

2

Pěstitelské práce

3

Dějepis

2

Fyzika

2

Přírodopis

1

Zeměpis

1

Týdenní dotace

21

22

23

29

V hodinách tělesné výchovy byly využívány prostory kolem školy, blízký les a
tělocvična ZŠ Máj II.
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Výsledky výchovně vzdělávacího procesu
Ročník

Počet žáků na konci šk. r. /
Prospělo /Neprospělo

Omluvené
hodiny

1.
2.
3.
6.
celkem

18/18/0
18/18/0
22/22/1
21/21/0
79/79/0

562
669
736
1288
3 255

Plány učiva byly ve všech třídách splněny (závěr schválen na pg. radě 11. 6. 2009).

Další podmínky výchovně vzdělávacího provozu
Školní družina
Oddělení

Sdružuje třídy

Jméno

Funkce

I.

1. – 3.

Mgr. Magdaléna
Kovářová

vychovatelka ŠD

II.

1. – 3.

Mgr. Alexandra
Kubáková

vychovatelka ŠD

Do školní družiny bylo přihlášeno 60dětí. ŠD měla dvě oddělení s provozem od
6:45 h. ráno do 16:30 hod. odpoledne.
Zájmová činnost
V rámci činnosti školní družiny byl bohatý výběr zájmové činnosti.
Název
Francouzský jazyk
Dramatický kroužek
Pěvecký sbor
Hra na flétnu
Hra na klavír
Hra na kytaru
Sólový zpěv

Vedoucí kroužku
Mgr. Kateřina Kozlová
Mgr. Radka Konířová
Mgr. Alexandra Kubáková
Mgr. Alexandra Kubáková
Mgr. Alexandra Kubáková
Mgr. Alexandra Kubáková
Mgr. Alexandra Kubáková
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Spontánní pohybové aktivity
Výtvarné vyrábění
Keramika

Mgr. Alexandra Kubáková
Mgr. Petra Hrubá
MgA. Silvie Urbancová

Školní stravování
Školní jídelnu využívala většina žáků školy. Žáci si mohli zvolit z výběru dvou
jídel. Škola využívá školní jídelny ZŠ Máj II a služeb ŠJ při ZŠ Máj I.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Prioritou vzdělávání ve školním roce 2008/2009 bylo prohloubení znalostí a
dovedností waldorfské pedagogiky. Mgr. Zuzana Tutterová a Mgr. Miroslava
Štandová pokračovaly ve studiu tříletého waldorfského semináře. Téměř všichni
vyučující se zúčastnili čtyřdenního setkání waldorfských učitelů (Interní setkání
waldorfských učitelů v Ostravě) a pětidenního letního semináře waldorfské
pedagogiky v Pardubicích.
Většina našich učitelů byla na týdenním hospitačním pobytu v zahraniční
partnerské waldorfská škole v Prienu am Chiemsee (Německo).
Mgr. Kateřina Kozlová začala studovat specializační studium pro výchovné
poradce. Mgr. Milena Vlčková pokračovala ve studiu školského managementu.

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠK.R. 2009/2010
K zápisu se dostavilo 16 dětí, z toho bylo přijato 10 dětí, ostatním dětem byl
udělen odklad nebo přestoupily na jinou školu.
K zápisu do 6. třídy se dostavilo 14 dětí, z toho bylo přijato 12 dětí.
K přestupu do stávajících tříd se přihlásily 4 děti, které budou školu navštěvovat
od 1. září 2009. Počet žáků by měl ve školním roce 2009/10 vzrůst na 104.

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně
patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně
vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Nabízíme
volnočasové aktivity v podobě zájmové činnosti a programy a projekty, kterých se
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zúčastňují děti spolu se svojí rodinou. Důraz je položen na informovanosti žáků ve
vyučování. Za nezbytné považujeme pěstovat v žácích schopnost odmítat
nevhodné způsoby chování a vést je k účelnému trávení volného času - učení,
sport, kultura, zájmová činnost, pomoc rodičům, četba atd.. Plnit cíle našeho
programu prevence se nám daří díky výborné spolupráci s rodiči.

INTEGROVANÍ ŽÁCI
Na žádost rodičů byla povolena integrace tří žáků ve 3. a v 6. třídě, byl vypracován
individuální vzdělávací plán a do třídy byly přijaty asistentky pedagoga. Integrace
je všeobecně velmi prospěšná.

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A
PEDAGOGICKÉM SBORU
Základní škola
Jméno
Mgr. Petra Dokoupilová
Mgr. Kateřina Dvořáková
Ing. Eva Jírovcová PhD.
Ing. Radim Jírovec
Mgr. Magdaléna Kovářová
Mgr. Kateřina Kozlová
Mgr. Alexandra Kubáková
Monika Macháčková
Olga Pikousová
Milada Šmídová
Mgr. Miroslava Štandová
Mgr. Zuzana Tutterová
Bc. Tomáš Vácha
Mgr. Milena Vlčková

Funkce
Vychovatelka ŠD
(od 10/08 přestoupila do MŠ Nerudova)
Učitelka AJ
Asistentka ředitelky
Třídní učitel 1. tř., správce IT
Vychovatelka ŠD (nastoupila od 10/08)
Třídní učitelka 3. tř., zástupkyně ředitelky
Vychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga ve 3. a v 6. tř.
Provozní pracovnice
Asistentka pedagoga v 6. tř.
Provozní pracovnice
Třídní učitelka 2. tř.
Třídní učitelka 6. tř.
Externí učitel
Ředitelka školy

Pedagogický sbor pracuje v prvním roce vzniku školy v tomto složení: ředitelka
školy, čtyři třídní učitelé, jedna externí učitelka anglického jazyka, dvě
vychovatelky školní družiny a dvě asistentky pedagoga (77 % pedagogů je
kvalifikovaných, dva pedagogové si musí kvalifikaci na základě smlouvy doplnit).
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V následujících školních rocích bude pedagogický sbor posílen vždy o potřebný
počet třídních a odborných učitelů a dalších pedagogů.
Učitelé waldorfských tříd se pravidelně jednou za týden setkávají na konferencích,
na nichž se věnují pedagogickým (studují waldorfskou pedagogiku, zabývají se
třídami i jednotlivými žáky) a organizačním otázkám.
Ve škole pracuje výchovný poradce pro koordinaci práce s dětmi se vzdělávacími a
výchovnými problémy a pro pomoc žákům při volbě povolání.
Další odborný růst učitelů je podmínkou pro přijetí učitele na waldorfskou školu.
Každý rok se zúčastňují naši učitelé pravidelných učitelských seminářů
organizovaných Asociací waldorfských škol ČR určených pro třídní a odborné
učitele, ale i řady dalších kurzů, které se zabývají waldorfskou pedagogikou
v širším kontextu s lidskou kulturou a kulturním dědictvím.
Školu pravidelně navštěvují odborní mentoři ze zahraničí, kteří během týdenního
pobytu přednáší, hospitují a napomáhají odbornému růstu jednotlivých učitelů i
celé školy.
Mateřská škola
ZŠW ČB o.p.s. podporuje činnost dvou tříd v MŠ Nerudova, které pracují podle
principů waldorfská pedagogiky. Společně byl uspořádán adventní jarmark a
některé roční slavnosti (Svatomartinská slavnost, Vynášení Moreny).
ZŠW ČB o.p.s. připravuje rozšíření své činnosti o provozování mateřské školy ,
chystá otevření vlastní mateřské školy na Rudolfově ve školním roce 2009/2010.

ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada pracovala v tomto složení:
Ing. Zdeněk Fuka za zákonné zástupce žáků
Mgr. Ivana Bambasová - za zákonné zástupce žáků
Mgr.Kateřina Dvořáková - za pedagogické pracovníky
Mgr. Petra Dokoupilová - za pedagogické pracovníky
Mgr. Radomír Koníř za zřizovatele
Ing. Dalibor Kalčík za zřizovatele

Školská rada si přenášela na svá jednání s vedením školy podnětné připomínky.
Práce není formální, v její činnosti je zřetelná snaha pomoci škole, iniciovat změny
a hledat řešení. Mezi rodiči propaguje všechny školní akce a pomáhá je realizovat.
Spolupráci se školskou radou hodnotí vedení školy jednoznačně pozitivně.
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Školní a mimoškolní akce jsou důležitou součástí práce školy. Jde v nich také o
přirozenou propagaci práce školy a o důležitý kontakt s veřejností. Všechny akce
měly vazbu na výuku nebo sledovaly více výchovných a pedagogických hledisek.
termín
1. 9. 2008
29. 9. 2008
11. 10. 2008
25. – 26. 10. 2008
11. 11. 2008
28. 11. 2008
30. 11. 2008
5. 12. 2008
6. 12. 2008
18. 12. 2008
20. – 22. 1 2009
únor 2009
24. 3. 2009
27. 3. 2009
30. 3. 2009
30. 4. – 3. 5. 2009
3. 4. 2009
7. – 8. 4. 2009
15. 4. 2009
17. – 19. 4. 2009
20. – 24. 4. 2009
23. 4. 2009
8. 5. 2009
8. – 9. 5. 2009
31. 5. 2009
2. 6. 2009
5. 6. 2009
14. 6. 2006
16. 6. 2009
19. – 25. 6.

název akce
Slavnostní zahájení, divadlo
Michaelská slavnost
Slavnost – příprava políčka pro 3. třídu
Výlet 6. třídy do Slepičích hor (uspořádali rodiče)
Martinská slavnost - společný projekt s MŠ
Měsíční slavnost tříd ZŠW
Adventní spirála
Mikulášská nadílka ve škole
Adventní jarmark ve škole - společný projekt s MŠ
Vánoční akademie v Bazilice
Dny otevřených dveří ve škole
Masopust v ZŠW ČB o.p.s.
Elektrosmog- přednáška R. Hradila působení moderních
technologií
Měsíční slavnost tříd ZŠW
Na cestě od lilie k růži – přednáška T. Smolkové o výchově
Týden s eurytmií
Vynášení Moreny
Dny otevřených dveří ve škole
Divadelní představení v Solnici
Přírodovědný víkend 6. tř. na Dálavě (uspořádali rodiče)
Divadelní žabka – účast našeho dramatického kroužku
Borecký hlásek – pěvecká soutěž pro děti z malých škol
Otvírání studánek
Přechod Novohradských hor 6. tř. (uspořádali rodiče)
Čištění studánek
Letní akademie Bazilice
Duhové divadlo – vystoupení 3. tř., výlet 6. tř. (spolupráce se
ZŠ svobodnou v Písku
Výlet budoucích prvňáčků s paní učitelkou
Přehlídka cizojazyčných divadel v Praze – účast 3. tř.
Společný pobyt dětí v Nových Hutích – environmentální
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výchova
během celého roku Přednášky PhDr. Anežky Janátové o výchově dětí

Časopis Zvonek
Rodiče ve spolupráci se školou vydávají časopis Zvonek, do kterého přispívají
učitelé a děti z MŠ a ZŠ i děti ze ZŠ. Časopis k dispozici i na webových stránkách
školy, odráží život školy a jeho prostřednictvím se rodiče seznamují s prací dětí i
učitelů.

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ŠKOLAMI
Naše škola úzce spolupracuje s partnerskou Základní školou Svobodnou v Písku.
V tomto školním roce se žákyně naší školy zúčastnily třetího ročníku pěvecké
soutěže Borecký Hlásek Tato soutěž je součástí programu spolupráce malých škol
z Českých Budějovic a okolí.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- hospitace studentů ve výuce, beseda
Pedagogicko – psychologická poradna v Českých Budějovicích
- hospitace odborných pracovnic ve výuce

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Zahraniční partnerskou školou je waldorfská škola v Prienu am Chiemsee
(Německo).
V rámci velmi dobře se rozvíjející spolupráce byly uskutečněny tyto akce:
♣ Účast na adventním jarmarku WŠ v Prienu (zástupci z řad učitelů a žáků
naší školy)
♣ Týdenní mentorský pobyt p. B. Schwarzfischera, zkušeného učitele z WŠ
v Prienu, který prováděl hospitační činnost a další vzdělávání učitelů
♣ Projekt Týden s eurytmií (lektor K. Bocka)
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♣ Týdenní hospitační pobyt učitelů ZŠW ČB o.p.s. v Prienu am Chiemsee

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY
Škola se úspěšně zapojila do Rozvojového programu financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, který vyhlašuje
MŠMT.
Škola vypracovala a podala projekt Waldorfská mateřská škola do Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad pro období 2007 – 2013.

VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve školním roce 2008/09 proběhla inspekční činnost ve dnech 9. – 11. června
2009. Účelem bylo získávání a analýza informací o vzdělávání dětí, o činnosti
školy. Inspekční tým hodnotil podmínky, průběh a výsledky vzdělávání
poskytovaného naší školou, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho
soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.
Z hodnocení ČŠI vyplývá:
- Škola cílevědomě uplatňuje rovný přístup ke vzdělávání, usiluje o vyrovnání
vzdělávacích příležitostí, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivců.
- Vedení školy je efektivní. Jeho základy tvoří promyšlená pravidla, otevřená
komunikace a týmová spolupráce učitelů.
- Škola má všestranně velmi dobré podmínky pro svou činnost, vzdělávání se
uskutečňuje v bezpečném prostředí.
- Průběh vzdělávání podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků.
- Spolupráce s partnery je v prvním roce existence školy nadstandardní a
významně pomáhá rozvoji školy.
- Vzdělávání výrazně podporuje rozvoj klíčových kompetencí. Škola usiluje o
vyvážený rozvoj rozumových, kreativních, uměleckých , praktických a
sociálních dovedností.
- Škola sleduje úspěšnost žáků průběžně, cíleně a systematicky.
- Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol. Škola
poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona, výuka
probíhá na základě platných učebních dokumentů.
- Vstřícné klima školy podporuje pozitivní mezilidské vztahy a žádoucí
společenské postoje.
- Škola využívá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu
s účelem, na který byly přiděleny. Pro účely poskytování dotací ve smyslu
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zákona o poskytování dotací soukromým školám inspekce hodnotí činnost
školy jako lepší než průměrnou.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány ve Výroční zprávě o hospodaření
za rok 2008 (viz. Příloha). Další zpráva bude zpracována za hospodářský rok 2009.

V Českých Budějovicích 30. 9. 2009

