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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
(základní škola) 

 
 

1. Charakteristika školy 
Základní škola Klatovy, Plánická ul.194   
   339 01 Klatovy 1, Plánická 194  

 příspěvková organizace města Klatovy 
 telefon: 376 313 451 

 e-mailové spojení : reditel@zsklatovyplanicka.cz 
 IZO: 102 164 266   

  Identifikátor: 600 068 625 
  IČO: 69982813 

 ředitel školy: Mgr. Karel Denk 
Název a adresa zřizovatele: Město Klatovy, 
   Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy 1 
Poslední zařazení do sítě škol: č.j. 11 386/2006-21 
   Rozhodnutí ze dne 26.5. 2006, s účinností od 1. 9. 2006.       

  
1.1.         Seznam odloučených pracovišť 

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Klatovy 1, Plánická 194 13 305 

Odloučené pracoviště Klatovy 4, Komenského 133 6 146 

                                         Klatovy 1, Plánická 208 9 192 

Školní jídelna Klatovy 1, Plánická 208    

Tělocvična                        Klatovy 4, Studentská 646   
 
 

1.2.      Vzdělávací program školy 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 

Škola pro všechny ŠVP 1.- 9. 

 
          

1.3.       Součásti školy  

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 

ŠD, ŠK 180 148 5 4,2208 

 

Název součásti Kapacita 
 

Počet stravovaných Počet 
přepočtených 
pracovníků 

dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 1100 815 91 305 10,2624 

 
Doplňková činnost ve ŠJ je od 1. 1. 2005 prováděna v souladu se zřizovací listinou, 
se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou č.84/2005 Sb. pro 267 strávníků. V tomto 
počtu jsou zahrnuti zaměstnanci VOŠ a OA Klatovy, ZUŠ Klatovy a DDM Klatovy. 
Závodní stravování vlastních zaměstnanců je dle rozhodnutí zřizovatele 
realizováno v hlavní činnosti.  
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1.4.  Typ školy: úplná  ZŠ; spojené ročníky v jedné třídě - ne 
  

 
1.5.  Spádový obvod školy (odkaz na vyhlášku m. Klatov č 1/2020…..) 
 

Pro zápis do 1. tříd byly stanoveny vyhláškou města Klatov č. 1/2020 spádové 
obvody podle počtu šestiletých dětí v daném roce. Není tím omezeno právo rodičů 
na volbu školy.  

 
1.6.  Speciání třídy 

 Počet 
tříd 

Počet 
zařazených 

žáků 

Poznámka 

Speciální třída 0 0  

S rozšířenou výukou 0 0  

 
1.7. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 2 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 3 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 1 

S vývoj.poruchou učení a chování 21 

Celkem 27 

 
     1.8. Materiálně technické zajištění školy 
 
Během prázdnin byla dovymalována budova 194.  
Na hřišti na Vodojemu strhli školníci starou kůlnu a postavili novou. Během uzavření 
škol opravovali vše potřebné. Získali také nový traktor. 
Pro výuku informatiky bylo koupeno 31 počítačů do počítačové učebny na budově 
194. Vyřazené PC budou umístěny do všech učeben. Při distanční výuce jsme byli 
schopni uspokojit všechny požadavky na zapůjčení zařízení.  Mezi dětmi jich bylo 
přes 60 ks.  
K distanční výuce škola zakoupila 6 grafických tabletů, nové notebooky pro učitele.  
Pokračovali jsme v obměňování fondu učebnic, nakoupili jsme některé nové 
pomůcky. 
Do školní jídelny nebyly letos zakoupeny žádné větší spotřebiče či potřeby. 

 
     1.9. Rada školy  
Proběhly online volby do školské rady. Za zřizovatele zůstalo složení stejné,  
za pedagogy byli zvoleni p. Kameníková a p. Kanta, za rodiče p. Bukvajová  
a p. Kubát. V červenci proběhlo první jednání nové školské rady. Přítomní schválili 
jednací řád a zvolili si předsedu, opět pana Aleše Buriánka. Pan ředitel informoval 
radu o výsledcích hospodaření školy za rok 2020 a o přípravě nové verze ŠVP.  
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2. Údaje o pracovnících školy  
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

90/77,2398 68/55,8488 
 

* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 
           

2.2.  Personální změny 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu Školní rok 2020/2021 

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 4 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 1 

- z toho na jinou školu 0 

- z toho mimo školství 1 

Počet pracovníků v důchodovém věku 3 

 
2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 860 100  ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin 23 2,674 In, Vo, Vv 

- některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): 
 
2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 12 

Celkový počet účastníků 35 

Vzdělávací instituce Microsoft, NIDV, KCV PM 

  
            
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1. Zápis žáků do 1.třídy pro šk. rok 2021/22 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů  Skutečný počet 
přijatých dětí 

Skutečný počet 1.tříd 

navržen skutečnost 

81 14 14 67 3 

 
3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné 

školní docházky 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

70 
 

12 37 20 0 1 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 25 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 16 

 
3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2020/21 

Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah 
(počet hodin/týden) 

0 0 0 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

4.1. Prospěch žáků  

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

651 
 

382 263 
 

6 
 

2 
 

2 

 
4.2. Chování žáků 

                      Snížený stupeň z chování:                   Počet žáků:  

 I. pol. II. pol. 

 2.stupeň 3 4 

 3.stupeň 4 3 

 
4.3. Docházka žáků  

 I. pol. II. pol. 

Zameškané hodiny  17 031 16 680 

- z toho neomluvené 318 231 

 
     4.4.    Přehled volitelných a nepovinných předmětů    
7. třída: sportovní hry, naše kořeny, práce s materiály, multimédia, mechatronika, 
věda hrou 
8. třída: sportovní hry, naše kořeny, práce s materiály, mechatronika 
9. třída: sportovní hry, práce s materiály, mechatronika, konverzace v Aj 
mechatronika 
 

     4.5.          Zkušenosti se ŠVP 
Ve všech ročnících školy jsme učili podle ŠVP – Škola pro všechny (verze platná  
od 1. 9. 2017).  Průběžně zařazujeme do výuky průřezová témata, mezipředmětové 
vztahy. Požadovaných výstupů dosahovali žáci podle svých schopností a zájmu  
o předmět. Součástí našeho ŠVP je i projektová výuka. Ne všechny naplánované 
projekty byly splněny (hlavně díky uzavření škol a distanční výuce). Díky opatřením 
MŠMT a MZ byly provedeny úpravy ŠVP. 

 
5. Nadstandardní aktivity 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou: kvůli epidemiologickým 
opatřením nesměly probíhat žádné kroužky. 
 

5.2. Mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti): kvůli 
epidemiologickým opatřením nesměly probíhat žádné aktivity. 
 

5.3. Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní 0     

republiková 0     

regionální      

okresní Zeměpisná 
olympiáda 

  2  

 Olympiáda v Aj   1  

 Olympiáda v Nj   1  
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5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací: odborová organizace 
skončila svoji činnost k 1. říjnu 2012. 

             
5.5. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení,    

mezinárodní styky -„družební“ školy, atd.) ): kvůli epidemiologickým opatřením    
nesměly probíhat žádné aktivity 

 
5.6. EU OPVV šablony II: V srpnu končilo období realizace šablon II.     

Opět - v důsledku střídání distanční a prezenční výuky a nutnosti dodržování 
hygienických požadavků – jsme nemohli během roku splnit všechny šablony. 
K mírnému uvolnění došlo v červnu a my jsme se rozhodli nežádat                   
o prodloužení realizace, ale pokusit se během měsíce chybějící šablony 
dokončit. Šlo především o projekty mimo školu a projekty ve škole. Kluby 
 a doučování probíhaly i během distanční výuky,  psycholožka pracovala. 
Nakonec se nám to za cenu obrovského vyčerpání všech zúčastněných 
podařilo. Zbývá vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci a vše dát  
 do pořádku a celý projekt ukončit. 
 

 
6. Výchovné poradenství 

6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství: v první polovině září 
proběhly „Profi testy“ pro žáky 9. ročníku, přesunuté z května 2020. Testování se 
uskutečnilo přímo v naší škole pod vedením paní Ivety Kheilové, která již čtvrtým 
rokem vykonává na naší škole funkci školního psychologa. Této možnosti využilo 
žáků 32 žáků naší školy.  
     Během září začal ve škole pracovat pod vedením výchovné poradkyně školní 
parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd druhého stupně. Na pravidelných 
schůzkách během září žáci diskutovali o možnostech, jak přispět ke zlepšení klimatu 
školy a zvýšení pocitu bezpečí a spokojenosti žáků i učitelů. Vzhledem k přechodu 
na distanční výuku byly bohužel zrušeny plánované akce – vánoční dílny a návštěva 
a pomoc dětskému domovu „Klokánek“ v Janovicích n. Úhlavou. Zrušena byla  
i tradiční žákovská akce „Plánická má talent“, která již tradičně dává talentovaným  
a odvážným žákům naší školy možnost ukázat své schopnosti a nadání.  
     Pandemická situace znemožnila také konání programu primární prevence  
pro žáky 6. ročníků. 
      V září byli žáci devátých ročníků informováni o možnosti podání přihlášek  
do oborů s talentovou zkouškou. Do těchto oborů podala v letošním školním roce 
přihlášku jedna žákyně, bohužel nebyla v přijímacím řízení úspěšná. 
     Žáci, kteří problematicky zvládali přechod na distanční výuku a měli během tohoto 
období těžkosti, dostali možnost obrátit se na školní psycholožku Mgr. Ivetu 
Kheilovou nebo na výchovnou poradkyni. Obě byly těmto žákům k dispozici  
na soukromých online schůzkách. 
     V březnu podávali žáci přihlášky do oborů bez talentové zkoušky. Do učebních 
oborů odchází v letošním školním roce 1 žák z osmého ročníku a 2 žáci ze sedmého 
ročníku. Jedna žákyně z osmého ročníku nevyužila možnost se dále vzdělávat  
a po ukončení základní školní docházky nebude pokračovat v dalším studiu. 
      Letos z devátých tříd vychází celkem 70 žáků, z toho do středních odborných 
škol s maturitou 37 žáků, na gymnázium 12 žáků, do tříletých oborů 20 žáků. 
Jedna žákyně z devátého ročníku nebude pokračovat v dalším vzdělávání. 
 

6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu: vzhledem 
k epidemiologické situaci se nemohly uskutečnit plánované preventivní programy. 
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Nicméně se v této době osvědčily a uplatnily třídnické hodiny. Žákům i rodičům byla  
k dispozici školní psycholožka a mohli se s čímkoli obracet na třídní učitele. 
Plánované akce budou přesunuty na 1.pololetí školního roku 2022/2023. 

Na začátku školního roku byli všichni žáci seznámeni se Školním řádem, 
programem proti šikaně a Úmluvou o právech dítěte. Průběžně během celého 
školního roku byli žáci poučováni o bezpečnosti a chování během mimořádné 
epidemiologické situace.  

Důležitá témata prevence probrána v rámci jednotlivých předmětů:  
               Bezpečnost v kyberprostoru - Informatika 
               Nebezpečí závislostí - VZ, VO, Pp, Ch 
               Poruchy příjmu potravy - VZ, Pp 
               Zdravý životní styl - Pp, VZ 
               Kriminalita mládeže - VO, VZ 
 

6.3. Spolupráce s PPP, SPC 
S Pedagogicko – psychologickou poradnou v Klatovech úzce spolupracujeme 
v oblasti diagnostiky, prevence negativních jevů ve třídách i v případech aktuální 
potřeby. V prostorách PPP probíhá vyšetření dětí s podezřením na specifické 
poruchy učení nebo chování. V tomto školním roce také pracovala dvakrát týdně 
přímo ve škole pracovnice PPP (financována z projektu EU). Pracovníci SPC 
spolupracují s třídními učiteli, provádí kontrolu v jednotlivých třídách 1. stupně 
několikrát ročně. 

 
6.4. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem: Všechny třídy měly své 

zastoupení v SRPDŠ. Všechny schůzky byly organizovány formou přihlášení se 
na webových stránkách k jednotlivým učitelům. Letos už takto probíhala 
informační odpoledne téměř u všech vyučujících. Pouze tři učitelky prvního 
stupně si zatím ponechaly plenární formu třídních schůzek. 
Spolupráce s policií – bez problémů, 
spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví – bez problémů,  
spolupráce s Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ v Klatovech  
– bez problémů, korektní jednání 

 
 
7. Údaje o výsledcích činnosti ČŠI + informace o všech dalších 
      kontrolách školy (OSSZ, hygiena, hasiči, šetření FÚ……) 
1.6. 2021 – ČŠI – získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských 
zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. Kontrola probíhala 
online. Výsledky jsme neobdrželi.  
 
 
8. Výkon státní správy 

8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 14 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 2 0 

Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD 0 0 

8.2. Počet osvobozených žáků 
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:  0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 
Počet žáků osvobozených z výuky: 

Předmět                       Počet žáků 

Tv 4 
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8.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   
                k informacím 

Neobdrželi jsme žádnou žádost o informace ve smyslu tohoto zákona. 
 
9. Analýza školního roku- 

 

Celý školní rok probíhal ve zvláštní atmosféře probíhající pandemie. Hned od přípravného 

týdne před začátkem školního roku jsme připravovali opatření v souvislosti 

s onemocněním covid-19. Vypracovali jsme kroky školy v případě podezření na výskyt 

nákazy covid-19, přijali hygienická opatření, připravovali jsme se na možnost distanční 

výuky, čelili dotazům, námitkám a radám rodičů.  

Organizace celého roku byla velmi náročná – vzhledem k neustále se měnícím 

podmínkám. Střídala se prezenční výuka s distanční (celá škola, nebo střídavě jen vybrané 

ročníky; vše je zdokumentováno ve třídních knihách). Distanční výuka byla umožněna 

novelou školského zákona. Podle ní má fungovat během krizových nebo mimořádných 

opatření (z rozhodnutí MZ ČR či krajské hygienické stanice). Pro děti se stalo povinností 

distanční výuky se zúčastnit jako součásti povinné školní docházky. Hned na začátku roku 

jsme proto zmapovali možnosti dětí při dálkovém způsobu vzdělávání. Zakoupili jsme 

tablety, které potom během distanční výuky děti využívaly. Všichni učitelé si připravili 

skupiny dětí v Teams – v tomto prostředí pak distanční výuka probíhala.  

Přijali jsme doporučená hygienická opatření pro provoz škol. Během roku se i tato 

opatření měnila – děti i vyučující bez roušek, pak s rouškami, pak vyučující s respirátory a 

děti s rouškami. Při prezenční či střídavé výuce probíhala každodenní dezinfekce školních 

prostor, dětem byly dezinfikovány ruce po každé návštěvě WC. 

Většinu roku byla zakázána nebo výrazně omezena výuka tělesné a hudební výchovy. 

Komplikace přinesla mimořádná opatření i dětem 9. tříd v předmětu Školní závěrečná 

práce. Divadelníci místo přípravy divadelního představení sestavovali vlastní scénář, 

výrobky vyráběly děti doma a také práce na počítači zpracovávaly děti doma. Probíhaly 

pouze online konzultace.  

Komunikace s rodiči probíhala většinou prostřednictvím e-mailů, v některých případech 

telefonicky. I přes velkou snahu vyučujících byla s některými rodiči komunikace velmi 

špatná. 

Během uzavření škol jsme i letos fungovali jako škola pro děti vybraných profesí. Dohled 

nad těmito dětmi vykonávaly vybraní učitelé naše družinářky a některé asistentky 
pedagoga. 
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Hospodaření školy 
za rok 2020 

 
1. Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 64,41 / 56,053 24,382 / 21,219 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

42 461 27 558 

 
2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2020) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

49 698,76 --- 49 698,76 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

4 253,50 --- 4 253,50 

dotace na provozní výdaje    

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele  99,23 99,23 

poplatky od rodičů – školné ŠD 150  150 

příjmy z doplňkové  činnosti  1 930,00 1 930,00 

ostatní příjmy  2 494,66  2 494,66 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2020) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční  769,65  769,65 

neinvestiční 49 726,20 6 589,02 1 838,40 58 153,62 

z toho:     

- přímé náklady 49 698,76 3 529,69 1 551,16 54 779,61 
    na platy pracovníků 35 007,42 96,92 473,50 35 577,84 
    ostatní osobní náklady 377,21 20,00 27,91 425,12 
    zákonné odvody + FKSP 12 537,55 34,87 169,74 12 742,16 
    náklady na DVPP 41,54   41,54 
    náklady na učební pomůcky 1 178,94   1 178,94 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 188,27 

  
0,66 5,22 194,15 

    ostatní náklady 367,83 3 377,24 874,79 4 619,86 

 - provozní náklady 27,44 3 059,33 287,24 3 374,01 
    energie  1 538,56 174,08 1 712,64 
    opravy a údržba nemovitého majetku  819,19 38,47 857,66 
    nájemné  303,64 17,38 321,02 
    odpisy majetku 27,44 397,94 57,31 482,69 
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2020) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 77,49 74,99 2,5 

Mzdové prostředky na platy 34 660 207 34 660 207 0 

Mzdové prostředky – OPPP 61 805 61 805 0 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 14 122 307 14 122 307 0 
Doplnit komentář k případným rozdílům. 

 
d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených   

Kč), v rámci jakého programu  
 

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 1 2 904 

V oblasti cizích jazyků 1 1 180 

V oblasti SIPVZ   

K prohloubení odbornosti 15 37 460 

Odborná literatura pro učitele   

CELKEM 17 41 544 

 
Žádosti o dotace-mimo MŠMT /např. z KÚ…./ 

Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 

   

 
Využívání EU fondů /Dispoziční fond…./ 

Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 

Zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků 

2 367 912 2 367 912 

 
 
Datum: 15. 10. 2021                                        
    
  Podpis ředitele školy                        
 
 

 

                                                                            Razítko organizace 


