ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Příspěvek do ročenky 2008
Základní školu Jindřichův Hradec II, Janderova 160 navštěvovalo ve školním roce 2007/08 527 žáků
v 21 třídách. Na škole působilo 40 pedagogů, 4 externisté a 15 správních zaměstnanců a kuchařek.
Škola přechází postupně na vlastní Školní vzdělávací program. I v něm zachovává v 1. - 5. ročníku
třídu s rozšířenou výukou hudební nebo výtvarné výchovy. Na škole se vyučuje náboženství, pracovala tři
oddělení pro žáky s SPU, sportovní kroužky a od září pracuje 5 oddělení kroužku angličtiny pro 1.a 2.ročník.
Současná situace ve školství dává možnost využívat i netradiční formy výuky, k oblíbeným akcím
patří zejména spaní ve škole a cizojazyčné projekty Halloween (4. ročník) a Čarodějnice (5.ročník). Zapojení
do projektu Zdravé zuby pojali žáci 3.AB a 4.E jako vědeckou konferenci a Den učitelů si užili třeťáci při
projektu Zlatý Ámos aneb Škola naruby, ve kterém si žáci vyměnili role se svými učitelkami. 3.A a 4.E
připravily divadelní představení pro rodiče. Na druhém stupni se staly tradicí adaptační pobyt pro kolektivy
6.ročníku a projekt Řešení krizových situací a orientace v terénu pro 7. ročník. Velmi úspěšný byl rovněž
projekt Týden bez rodičů s podtitulem Tajuplný ostrov, který strávili žáci 4.ročníku ve Vanově u Telče a se
čtyřdenním projektem Robinson ztroskotali žáci 5.A na „pustém ostrově“ v Bližné na Šumavě. Děti ve školní
družině zaujal celoroční projekt Čarodějnice a kouzla, který vyvrcholil návštěvou skutečného kouzelníka a
3.AB strávily dva Rytířské dny na zámku v Žirovnici s projektem Sedmero rytířských ctností.
Nejnáročnější akcí byla školní olympiáda, kterou v rámci oslav Dne dětí připravili vyučující a žáci
7.- 9.ročníku pro děti z prvního stupně. Olympijské hry byly slavnostně zahájeny v parku nástupem všech
zúčastněných států pod národními vlajkami a pokud možno v charakteristickém oblečení. Ceremoniál
připomněl antické tradice, nechyběl ani slib sportovců a rozhodčích, vrcholem bylo zapálení olympijského
ohně. Soutěžící družstva procházela dvěma okruhy – jedním v parku pod gymnáziem a druhým v areálu
školy. Akce byla doprovázena ještě výstavou prezentací, které si jednotlivé „národy“ připravily o „své“
zemi, výstavou monografií o našich slavných sportovcích a prezentací o historii OH. Na jednotlivých
stanovištích plnila družstva discipliny sportovní, ale soutěžící museli prokázat i znalosti a umělecké sklony.
Žáci zhlédli rovněž řadu kulturních a vzdělávacích pořadů – děti z 1. stupně velmi zaujalo
představení pražského divadla Narcis (Co dokáží loutky) a nadchlo vystoupení taneční skupiny IYASA
Spirit of Afrika, žáci 2.stupně se s agenturou Pohodáři podívali na KUBU nebo se seznámili s prvky keltské
kultury v pořadu CELTIC ROSE. Celá škola pak zhlédla přírodovědný program agentury ZAYFERUS
Dravci a v důstojném prostředí kaple sv.Maří Magdaleny vyslechli žáci komponovaný program ukrajinského
klavíristy S. Perepeliatnyka. Na jaře se uskutečnil tradiční výběrový zájezd do Horáckého divadla. Žáci
1.stupně besedovali v MěK se spisovatelkami P.Braunovou a V.Řeháčkovou a ilustrátorem A.Dudkem.
Výuku doplňují i různé exkurze – např. na výstavy Hobby, Vzdělání a řemeslo, interaktivní výstava
Orbis pictus v Č.Budějovicích, 9.AB se vypravily do JETE nebo Senátu Parlamentu ČR a Národního muzea,
žáci 4.A v rámci vlastivědy vyrazili na Husitské dny do Tábora, 5.AE navštívily v rámci přírodovědy
jindřichohradeckou hvězdárnu. Řada tříd 1. i 2.stupně využila nabídky Jindrovy stezky (např. projekt Les),
výtvarné dílny R.Hulíkové v Děbolíně nebo Houbového parku v Roseči. Žáci 2.stupně si rozšířili ekologické
obzory v projektu GVN Půda, živoucí kůže Země a aktivně se podíleli na akci World Harmony Run.
Žáci se zúčastnili celé řady soutěží a olympiád. K nejvýraznějším úspěchům patří zlaté pásmo
v krajském kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek (kat.sólo), ocenění v regionálním kole Soutěže mladých
recitátorů, 5x 1.místo v OK matematické soutěže Klokan ( nejmladší kategorie Cvrček), žáci 1.stupně
vybojovali pro školu 1.místo a žáci 2.stupně 2.místo v Okresní plavecké olympiádě, úspěchem byla i 2.místa
družstev mladších žáků v soutěži Hlídek mladých zdravotníků a Dopravní soutěži mladých cyklistů, dobře
reprezentovala školu i družstva v soutěžích McDonald´Cup (kopaná), Preventan Cup (vybíjená), basketbalu
dívek nebo Jazykové soutěže Zachová a dalších.
Neopominutelná je v životě školy i charitativní činnost. Žáci 1. - 5.E uspořádali Novoroční benefiční
koncert a všichni žáci se podíleli na sběru kaštanů a organizaci Vánočního jarmarku – tak opět získávali
finanční prostředky pro své dvě adoptované děti - Lawrence a Christinu z Ugandy. Dále spolupracujeme
i nadále s CPK Chrpa, zájemci se zapojili do akce Adoptuj panenku zachráníš dítě, shromáždili 150 kusů
brýlí pro Afriku. Do Nikaragui bylo odesláno 160 balíčků se školními potřebami v rámci akce Kids to Kids.
Průběh školního roku výrazně ovlivnila i havárie způsobená na začátku března 2008 vichřicí Emma,
která v sobotu 1.března odtrhla plechovou střechu nad hlavním schodištěm a vytrvalý déšť úplně promáčel
strop. Jen díky obětavosti pracovníků školy se podařilo zabránit větším materiálním škodám. V dalších dvou
týdnech bylo uzavřeno druhé patro a probíhala rekonstrukce stropu. Vyučování probíhalo v náhradních
prostorách (školní družina, jídelna, tělocvična, 2.třídy dokonce na 1.ZŠ) nebo vyučující volili jiný program.
Během hlavních prázdnin byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení ve zbývajících dvou podlažích.
V průběhu školního roku a zejména během prázdnin došlo k řadě personálních změn. Za zvládnutí
situace i plnění náročných úkolů v roce 2008 patří velký dík všem pracovníkům školy a také organizacím a
osobám, které s naší školou spolupracovaly.

