Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160
Příspěvek do ročenky Jindřichohradeckého zpravodaje 2005
V Základní škole Jindřichův Hradec II, Janderova 160 se ve školním roce 2004/05
vyučovalo ve dvaceti třídách 500 žáků a děti z 1.- 4.třídy navštěvovaly pět oddělení školní
družiny. Výuka probíhala podle programu Základní škola, na prvním stupni pracovala již
tradičně vždy jedna paralelní třída v programu s rozšířenou výukou hudební a výtvarné
výchovy. Žáci na druhém stupni si mohli od 7.ročníku vybrat z následujících povinně
volitelných předmětů: informatika, přírodovědná praktika z fyziky, užité výtvarné činnosti a
sportovní výchova, od září 2005 přibyl druhý volitelný jazyk (Aj i Nj) a konverzace
v angličtině a němčině. Zájemci mohli navštěvovat náboženskou výchovu (římskokatolické i
evangelické náboženství), kroužek informatiky a tradičně ve škole pracoval ve dvou
odděleních (1.a 2.stupeň) i zdravotnický kroužek. Děti se SPU měly možnost navštěvovat tři
oddělení nápravy dyslexie.
Žáci školy se zúčastňovali celé řady soutěží a olympiád, a to v oborech výukových,
estetických nebo sportovních. Nejlepší umístění: např. 1. místo v krajském kole výtvarné
soutěže Krásné je žít s postupem do celonárodního kola, 1.místo v okresním kole Olympiády
v německém jazyce (kategorie 6.-7.tříd), 1. místo v okresním kole Mac Donald´s Cup (2.a 3.
třídy - chlapci), 3. místo v Okresní soutěži hlídek mladých zdravotníků, velmi úspěšní byli i
jednotlivci ve sportovních soutěžích – např. Kinderiáda a Soutěž atletické všestrannosti.
Děti 3. a 4. tříd absolvovaly povinný plavecký kurz (na plavání jezdili ale i žáci
druhých tříd), žáci 7.ročníku se zúčastnili ve dvou bězích lyžařského kurzu a 4. a 5. třídy si
osvojily zásady dopravní výchovy na dopravním hřišti. V září se žáci 4.E aktivně zúčastnili
akce Bezpečně po zebře v rámci projektu Den bez aut.
Z dalších akcí školy můžeme uvést například podzimní adaptační pobyt (6.B a 7.B),
tradiční mikulášský program, který připravují žáci druhého stupně pro své mladší spolužáky
z 1.- 4.tříd, oblíbený turnaj ve frisbee (5. -9. ročník), koncerty žáků 1.E - 5.E, novoroční
diskotéku, masopustní maškarní rej (1.- 3.E), šachový turnaj, soutěž v německé konverzaci
apod. Děti ve školní družině prožily indiánský den a tradičně si připravují pěvecká, hudební a
taneční vystoupení do soutěže Veselá notička.
Škola spolupracuje i s dalšími subjekty – Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci
(pravidelné besedy k doplnění výuky literární výchovy, ale i aktuální besedy se spisovateli a
zajímavými osobnostmi), žáci 2.stupně zhlédli výstavy v Muzeu Jindřichohradecka
(Jindřichův Hradec – květen 1945) a Národním Muzeu fotografie (výstava portrétů
vynikajících osobností). Výuka byla doplňována exkurzemi (JETE a Planetárium v ČB,
grafitový důl v Českém Krumlově, návštěva Parlamentu ČR a Pražského hradu,
Antropologického muzea v Humpolci, výstava Hobby apod.), naučnými pořady (zeměpisné
pořady o Vietnamu a Austrálii) a návštěvami různých kulturních představení (Szene Bunte
Wähne, Ego 1, Básníci). Tradicí se již staly odpolední zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě
určené pro zájemce. S velkým ohlasem se setkala účast 8.a 9.tříd na Dni fyziky pořádaném
v dubnu Gymnáziem V.Nováka.
V rámci výchovy k volbě povolání navštívili žáci 8.a 9. tříd výstavu Vzdělání a
řemeslo v ČB, výchovná poradkyně spolupracuje s úřadem práce a PPP, škola se snažila
zařídit pro žáky exkurze do různých podniků v Jindřichově Hradci, aby měli možnost
seznámit se s jejich provozem.
Řada akcí proběhla i v rámci prevence sociálně patologických jevů (besedy
s protidrogovou tematikou, besedy s příslušníky PČR apod.)
Žáci školy se věnují i charitativní činnosti.V roce 2005 byl zahájen projekt Adopce na
dálku – žáci platí vzdělání dvěma dětem z africké Ugandy – Christianě a Lawrencovi.

V rámci tohoto projektu proběhla i řada doprovodných akcí – výtvarná soutěž na téma Jak si
představuji Afriku a následná výstava výtvarných prací a oceněním odborné i dětské poroty,
na podzim pak sběr kaštanů a literární soutěž. Děti podporují také nadaci CPK Chrpa, která se
zabývá výchovou a výcvikem koní pro hipoterapii a na podzim se zapojily do akce Adoptuj
panenku, zachráníš dítě.
Nejdůležitější událostí v životě školy byla v roce 2005 výstavba nové školní jídelny a
školní družiny přímo v areálu školy. Původní budova na Zákosteleckém náměstí už plně
neodpovídala přísným hygienickým normám, a proto se zastupitelstvo rozhodlo pro výstavbu
nového objektu. Stavba byla započata v 1.5.2005, 21.12.2005 byl zahájen plný provoz a
29.12.23005 byl objekt slavnostně otevřen za účasti oficiálních hostů a odpoledne měla
možnost prohlédnout si nové prostory široká veřejnost. Během hlavních prázdnin proběhla
v hlavní budově rekonstrukce umýváren a do tříd byly zavedeny rozvody pro počítačovou síť.
Od června 2005 působí na základní škole školská rada a od října pracuje v novém
složení výbor Společnosti rodičů žáků při 2.základní škole. V roce 2005 začala na škole
příprava nového školního vzdělávacího programu.

