ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160
Příspěvek do ročenky 2006
Základní školu Jindřichův Hradec II, Janderova 160 navštěvovalo v roce 2005/06 ve dvaceti třídách
celkem 514 žáků, ti z 1.- 4.třídy navštěvovali 5 oddělení školní družiny, jejíž celková kapacita byla zvýšena
na 160 dětí. Na škole působilo 42 interních pedagogických a 15 nepedagogických pracovníků.
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, i když škola už v tomto roce započala
s přípravou vlastního školního vzdělávacího programu. Byli vyškoleni dva koordinátoři ŠVP, pedagogové
absolvovali několik společných seminářů, řada učitelů využila možnosti rozšířit si obzory o další praktické
poznatky na seminářích ZVAS a NIDV.
Škola má už tradičně v 1.- 5.ročníku vždy jednu třídu s rozšířeným vyučováním hudební nebo
výtvarné výchovy, v 6.ročníku přibyly hodiny informatiky a rodinné výchovy, od 7.ročníku si mohou žáci
vybrat z volitelných předmětů - nejčastěji zastoupeny jsou druhý cizí jazyk, konverzace v prvním cizím
jazyce, informatika, sportovní výchova. Na prvním stupni navštěvovali zájemci náboženskou výchovu
(evangelické i katolické náboženství), na 1.i 2.stupni zdravotnický kroužek a dále sportovní kroužky. Škola
se věnuje i práci s dětmi s SPU – pracovaly 3 skupiny nápravy dyslektických potíží.
Žáci školy se účastnili celé řady soutěží a olympiád. Nejlepších výsledků dosáhli v OK olympiády
v německém jazyce (1.místo v kategorii 6.-7.tříd a 2. místo v kategorii 8.- 9.tříd), 3.místo v OK dějepisné
olympiády, družstvo 1.stupně získalo 2.místo v OK soutěže Hlídek mladých zdravotníků, 1.a 2.místo v OK
matematické soutěže Klokan (kategorie Klokánek). Žáci 2.stupně získali 4 x přední umístění v soutěži
FestArt pro ZŠ, oceněny byly i práce ve výtvarné soutěži Město mýma očima. Významným úspěchem bylo i
zlaté a bronzové pásmo, které si vyzpívaly dvě žákyně v krajském kole soutěže Jihočeská zvonek a žáci 8.
třídy postoupili do republikového kola zeměpisné soutěže Eurorebus.
Ve sportovních soutěžích se škole nejvíce dařilo v plavání (plavecká olympiáda ZŠ VG – 3x 1.místo,
5x 2.místo, 1x 3.místo v individuální soutěži a jedno 2.místo a 2x 3.místo ve štafetách; ve 13.ročníku
plavecké olympiády vybojovali žáci 1.stupně celkové vítězství a žáci 2.stupně 4.místo), úspěchem bylo i 2.a
3.místo v OK přespolního běhu, 2.místo a ocenění pro nejlepšího hráče v basketbalovém Memoriálu
K.Sedláře, 3.místo družstva starších žákyň v lehkoatletickém Poháru rozhlasu, celkové 2.místo pro družstvo
školy v soutěži atletické všestrannosti (4.a 5.třídy).
Nedílnou součástí výuky jsou i exkurze – např. do českobudějovického planetária 5.a 9.ročník),JETE
(9.ročník), Pražský hrad (7.ročník) a Parlament ČR (9.ročník), Antropologické muzeum v Humpolci a také
výstava Hobby v Českých Budějovicích (8.ročník). V rámci výchovy k volbě povolání navštěvují žáci 8.a
9.ročníku výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a burzu škol v Jindřichově Hradci.
Poděkování patří všem podnikům, které žákům umožní v rámci výuky volby povolání exkurze ve svých
provozech, protože je to pro děti neocenitelná zkušenost (např. Kasalova pila s.r.o., STK Otín, KTW CZ).
V rámci prevence sociálně patologických jevů bylo uspořádáno několik besed, ale i vlastních akcí
školy – adaptační pobyt pro žáky 6.tříd, cykloturistický výlet pro 6.ročník a vodácký kurs pro 7.ročník.
Zajímavou aktivitou byla i spolupráce na projektu fotografických seminářů, které připravovalo
Národní muzeum fotografie a v kterém 2.ZŠ figurovala jako partnerská škola (účast zájemců z 8.a 9.ročníku
na workshopech na výstavě Interkamera Praha a v Jindřichově Hradci).
Žáky velmi zaujal i projekt o N.Wintonovi spojený s promítáním filmu Síla lidskosti a dvoudenní
exkurzí do Prahy, dvoudenní projekt Člověk a příroda, který proběhl v Dolním Radíkově, projekt Bojíte se
pomoci zaměřený na ochranu životního prostředí, ověřoval se i program spaní ve škole (Tajemství bílé paní).
Škola totiž není jen o učení ve třídě. Z dalších akcí školy jmenujme např. tradiční mikulášský
program pro žáky 1.- 4. třídy a turnaj ve frisbee pro 5.- 9.ročník, vánoční program pro organizaci MESADA
a děti z MŠ a praktické školy, čarodějnickou diskotéku v tělocvičně v dubnu nebo programová pásma
a prezentace v rámci posledního zvonění – tradičního loučení deváťáků se základní školou nebo tzv.Poslední
dvojboj – zápasy učitelé versus žáci 8.a 9.ročníků ve volejbalu a basketbalu.
Nedílnou součástí programu školy je i charitativní činnost. Už třetím rokem probíhá projekt Adopce
na dálku – žáci školy financují vzdělání dvěma dětem z africké Ugangy – Christiane Nakiria a Lawrence
Mutabalo posílají dopisy, předkládají svým adoptivním rodičům vysvědčení. Potěšující je, že neprobíhá jen
prostá sbírka peněz, ale děti se snažily získat potřebnou částku vlastními aktivitami – sbíraly kaštany,
pravidelně pořádají předvánoční benefiční koncert a v závěru roku 2006 uspořádaly úspěšnou předvánoční
burzu vlastních výrobků. Aktivně se děti zapojily do akce Adoptuj panenku – zachráníš dítě, dále podporují

nadaci CPK-Chrpa, která vychovává koně pro hipporehabilitaci, a podporují i další drobnější charitativní
akce.
Žáci se zúčastnili také řady kulturních programů, zhlédli zeměpisné pořady o Kamčatce a Indonésii,
navštívili řadu výstav (např.Dalimilova kronika poprvé v jižních Čechách), navštívili i besedy se zajímavými
osobnostmi v městské knihovně apod.
Na průčelí budovy najdeme nápis Obec své mládeži a letopočet 1896. Připomínají blížící se výročí
založení druhé - tzv.chlapecké školy - před 110 lety. Přestože chodby ve druhém a třetím podlaží mají ještě
původní dlažbu, na které zanechalo své stopy už několik generací žáků, neustále se ve spolupráci se
zřizovatelem citlivě modernizuje. Svědčí o tom kvalitně vybavená počítačová učebna, příjemné prostředí
školní družiny, postupně rekonstruovaná sociální zařízení a především moderní školní kuchyně a jídelna,
které v roce 2006 poprvé sloužily dětským i dospělým strávníkům. Změny v interiéru i vybavení školy
ocenili i četní návštěvníci Dne otevřených dveří v prosinci 2006.

Omlouvám se za překročení rozsahu, ale opravdu těžko se dá rozhodnout, co vynechat. Ještě
jedno upozornění závěrem: V loňské ročence se v textu 1.ZŠ a 2.ZŠ vyskytlo slovo dislexie psané s
„i“ – možná to způsobily automatické opravy v počítači. SPRÁVNÁ PODOBA PSANÍ TOHOTO
TERMÍNU JE „DYSLEXIE“.
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