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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 
(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 
 fax: 376 313 451 

  e-mailové spojení : reditel@zsplanicka.ktnet.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 (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Klatovy 1, Plánická 194 9 231 

Odloučené pracoviště Klatovy 4, Komenského 133 8 216 

 Klatovy 1, Plánická 208  9* 221 

Školní jídelna Klatovy 1, Plánická 208    

Tělocvična                        Klatovy 4, Studentská 646   
 

*V budově 208/I je umístěno také 5 oddělení školní družiny – zapsaných žáků 150. 
 

 
 

1.2.      Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 

Škola pro všechny ŠVP 1.- 9. 

Rozšířená výuka předmětů Č.j.  

Tělesná výchova ŠVP 8., 9 

 
 
          

1.3.       Součásti školy  

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 

ŠD, ŠK 150 150 5 3,25 
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Název součásti Kapacita 
 

Počet stravovaných Počet 
přepočtených 

pracovníků 
dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 1100 836 62 158 11,878* 

 
* z toho více než 1,0 úvazku hrazeno z doplňkové činnosti 
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 158 strávníků. V tomto 
počtu je zahrnuto 36 zaměstnanců VOŠ a OA Klatovy, ZUŠ Klatovy a DDM Klatovy 
(z výše uvedených 158). Závodní stravování vlastních zaměstnanců je dle 
rozhodnutí zřizovatele realizováno v hlavní činnosti.  

 
 

1.4.  Typ školy:  úplná  ZŠ 
úplná  ZŠ; spojené ročníky v jedné třídě: ne 

 
 

1.5.  Spádový obvod školy  
Pro zápis do 1.tříd byly stanoveny vyhláškou města Klatov č. 4/2010 spádové 
obvody podle počtu šestiletých dětí v daném roce. Není tím omezeno právo rodičů 
na volbu školy. Školu navštěvují již tradičně i žáci z okolních obcí, a to i z těch, 
které zřizují vlastní školu. Důvodem je dojíždění rodičů za prací a obecně zájem 
rodičů právě o naši školu. Ve školním roce 2010/2011 dojíždělo 175 žáků z celkem 
31 obcí. 

 
 
1.6.  Speciání třídy 

 Počet 
tříd 

Počet 
zařazených 

žáků 

Poznámka 

Speciální třída 0 0  

S rozšířenou výukou 2 49 Tělesná výchova 

 
 
 
 
1.7. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 2 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 0 

S vývoj.poruchou učení a chování 27 

Celkem 29 
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1.8. Materiálně technické zajištění školy 
 
- drobné opravy na budovách 
- malování 133/IV, kuchyně a ŠJ 
- opravy výmalby 194/I 
- rekonstrukce nevyhovující vzduchotechniky ve ŠJ 
- nová pánev, fritéza, 2 mrazáky, škrabka na brambory, kombinovaný sporák 
- rekonstrukce vzduchotechniky TV Na Vodojemu 
- nové matrace pro ubytovnu TV Na Vodojemu 
 

 
 
1.9. Rada školy  
Rada školy se sešla dvakrát, schválila volbu nového předsedy (místo paní 
Kuchařové zvolen pan Pelíšek), projednala a schválila výroční zprávu školy, 
rozpočet školy, výsledky hospodaření a roční uzávěrku školy, vzala na vědomí 
koncepční záměry školy. 

 
 
2. Údaje o pracovnících školy 

  
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

72/63,585 41/39,215 
 

* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 
   
           

2.2.  Personální změny 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu Školní rok 2010/2011 

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 0 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 3 

- z toho na jinou školu 0 

- z toho mimo školství 0 

Počet pracovníků v důchodovém věku 3 

 
 

2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 791 100  ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin 25 3 VkO, Inf, ČaSp 

Plná aprobovanost: Čj, Aj, Nj, Rj, D, VZ, Z, Tv, M, Př, F, Ch 
 
2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 64 

Celkový počet účastníků 27 

Vzdělávací instituce KCV a JŠ Plzeň, NIDV, nakladatelství 
Fraus, ZČU Plzeň, Regionální rozvojová 
agentura Plzeňského kraje 
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1. Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2010/11 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů  Skutečný počet 
přijatých dětí 

Skutečný počet 1.tříd 

navržen skutečnost 

76 12 11 82 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 

94 11 64 19 0 0 

 
 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 6 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 6 

 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2010/11 

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

0 0 0 

 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

4.1. Prospěch žáků  

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

668 
 

340 
 

318 
 

10 
 

15 
 

3 
 

Neprospívající žáci jsou žáci, které se nepodařilo ani zvýšenou snahou učitelů přimět 
ke školní práci. Dva žáci nechodili během letních prázdnin na vypsané konzultace  
a nedostavili se ani k opravné zkoušce (bez omluvy). 1 žákyně neprospěla v žádné 
ze dvou opravných zkoušek, 1 žák jednu opravnou zkoušku vykonal úspěšně,  
při druhé neprospěl, 2 žáci neprospěli, 9 žáků vykonalo opravné zkoušky úspěšně. 

 
 
4.2. Chování žáků 

                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  

 I. pol. II. pol. 

 2.stupeň 5 10 

 3.stupeň 0 4 

 
4.3. Docházka žáků  

 I. pol. II. pol. 

Zameškané hodiny  29 931 37 735 

- z toho neomluvené 298 739 
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4.4.   Přehled volitelných a nepovinných předmětů      
 

Povinně volitelné předměty máme zařazeny v učebním plánu 7. a 8. ročníku 
s časovou dotací 1 h týdně, v 9. ročníku 2 hodiny týdně. Ve školním roce 2010/2011 
jsme vyučovali předměty: Práce s materiály, Naše kořeny, Konverzace v Nj, 
Konverzace v Aj, Sportovní výchova.  

 
Nabídka povinně volitelných předmětů: 
Sportovní hry 
Člověk a příroda 
Práce s materiály 
Naše kořeny 
Konverzace v německém jazyce 
Konverzace v anglickém jazyce 
Seminář z matematiky 
 
Nabídka nepovinných předmětů: 
Práce na PC pro třídy s RVTV 
Sportovní výchova pro třídy s RVTV 
Náboženství 
Francouzský jazyk 
Ruský jazyk 
Cvičení z matematiky 

          
 

4.5.            Zkušenosti se ŠVP 
 

Ve školním roce 2010/2011 jsme nově učili podle ŠVP v 5. ročníku. Byl to poslední 
ročník, do kterého jsme výuku podle ŠVP zaváděli. V ostatních ročnících je výuka již 
zaběhlá. 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. Všechny naplánované projekty byly 
splněny.  
 
Celoškolní projekty 
Evropský den jazyků  
Den svobody tisku 
Den Země 

 
Ročníkové projekty 

 

Projekt Třída 

Jak jde rok 2. 

Od semínka k rostlince 3. 

Má vlast 4. 

Vesmír 5. 

Slunovrat 6. 

Vánoce 7. 

Den v přírodě 7. 

Masopust 8. 

Velikonoce 9. 

Člověk a chemie 9. 



 6 

Menší projekty 
Čertí škola – 2. – 5. třídy 
Zdravé zuby, Člověk – 5.A 
Den Evropy – 2. Stupeň 
Barevný týden – 2. stupeň, ŠD 
Vánoční dílny 2. stupně  
Vánoční učení na 1. stupni  
 
5. Nadstandardní aktivity 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou  
Zájmové kroužky 1. stupeň: florbal, myslivecký, dva dyslektické, pohybové 
výchovy, divadelní, čtyři anglického jazyka, německého jazyka, sborového zpěvu, 
sportovní výchovy 
Zájmové kroužky 2. stupeň: stupeň: matematický, mladého ochránce přírody, 
mladý záchranář, badmintonu, ručních prací, dva dyslektické, ruského jazyka, 
kroužek výchovy k občanství, francouzského jazyka, práce na PC, atletický, 
běžecký, tvůrčího psaní 

 
5.2. Školní a mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti) 

Kurzy 
Dopravní výchova 4. a 5. tříd, plavecký kurz 3. tříd, lyžařský kurz 7. tříd 
 

Exkurze 
Září 

- Planetárium Praha – 6. třídy 
 

Říjen 
- Národní galerie Praha, Letohrádek Hvězda – vybraní žáci 5. – 9. tříd 
- Plánice – NK 9. tříd 
- Zeměpisná exkurze 8. tříd – Povydří 
- Železná Ruda – 7. třídy 

 
Listopad 

- Planetárium České Budějovice – 5. třídy 
 
Prosinec 

- Vídeň – výběr žáků 6. – 9. tříd učících se Nj 
- Praha – výběr žáků 2. stupně 

 
Leden 

- Dobrá Voda – Muzeum holocaustu, Kostel sv. Vintíře, synagoga Hartmanice 
(7. třídy) 

 
Březen 

- Pila - 3.A 
- Zájezd do Velké Británie – 5 žáků školy 

 
Duben 

- ZOO Praha – 7. třídy 
- Dům horské služby Špičák – 3. třídy 
- Minimlékárna Joma v Dolní Lhotce – 2. třídy 
- Národní galerie Praha, Anežský klášter – výběr 5. – 9. tříd 
- Zahradnictví -  2.B 
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Květen 

- Terezín (Muzeum ghetta, Malá pevnost, Magdeburská kasárna, Říp – 9. třídy 
- Klenčí, Újezd, Domažlice – 4. třídy 
- ZOO Plzeň – 5. třídy 
- Jezdecký oddíl Klatovy – ŠD 
- Psí útulek Klatovy – ŠD 
- Národní muzeum Praha – NK 9. třídy 
- Muzeum Klatovy v rámci Dne památek – 3.C 
- Černé jezero – 2.A 

 
Červen 

- Temelín – výběr žáků 8. – 9. tříd 
- Mlázovy – Pohádková chalupa – 3.A, 3.B, 1. třídy 
- Jaselská kasárna – den otevřených dveří – 1. – 9. třídy 
- Zábavný park Nepomuk – ŠD 
- Britská rada Plzeň – KAj 9. třídy 
- Plzeň – NK 9. třídy 
- Národní muzeum Praha 6. třídy 
 

Průběžně 
Návštěvy kulturních představení (filmová, divadelní, koncerty), výstav, vzdělávacích 
pořadů, třídní výlety; mezitřídní, ročníkové, celoroční soutěže (D, Nj); vystoupení 
pěveckého sboru. 

 
Klub mladého diváka pokračoval ve své činnosti. Zájemci z řad žáků 8. a 9. tříd 
navštívili opět čtyři představení v pražských divadlech a při každé návštěvě Prahy si 
také prohlédli nějakou historickou památku. 

 
Soutěž tříd na druhém stupni – pro malý zájem žáků a nedodávání všech výsledků 
jsme se rozhodli v tomto roce nepokračovat. V celoroční sportovní soutěži tříd  
2. stupně vyhrála třída 9.B a získala odměnu od SRPDŠ ve výši 500,- Kč. 
 
Školní parlament 
Pracoval, zorganizoval Barevný týden pro 2. stupeň. Na schůzkách byly řešeny 
drobné připomínky žáků.  
 
Závěrečné práce žáků 9. tříd 
D – 5, Nj – 2, Rj – 1, VkO – 1, Vth – 2, Př – 4, Ch – 1, Z - 2.  

 
Den dětí 
Děvčata dvou 9. tříd se zapojila do klatovské Bambiriády. Žáci 9. tříd připravili již 
tradičně program pro 1. stupeň – různá stanoviště ve sportovním areálu  
Na Vodojemu.  
 
Den otevřených dveří 
V rámci Dne jazyků – žáci 3. – 5. ročníků. Na pozvání přišlo 15 rodičů. 
Vánoční posezení s rodiči – 2.B. 
Čertí škola – den otevřených dveří 1. tříd. 
Únor – den otevřených dveří pro rodiče 1. tříd, 2.B, 2.C. 
Besídky pro rodiče. 
Den otevřených dveří v ŠD. 
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 
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Testování 3., 5., 7. a 9. tříd 
Použili jsme vlastní testy, ověřené ve školním roce 2009/10 a upravené.  

 
5.3. Účast v soutěžích – Příloha č. 1 

 
5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací  

 
Odborová organizace při škole má 6 členů, nevyvíjí žádnou činnost. Jediná 
spolupráce se týká projednání změn v čerpání finančních prostředků z FKSP  
a dovolené zaměstnanců školy. Odborová organizace nemá svého předsedu, což 
ztěžuje jednání. 

   
           
5.5. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení,    
                mezinárodní styky -„družební“ školy, atd.) 
 

Městská knihovna 
- 3. třídy – besedy o doplňkových četbách Děti z Bullerbynu, Lišky, dobrou noc, 

Ferda Mravenec, pořad moderní poezie pro děti  
- 6. třídy 
- 1. třídy – seznámení se systémem vypůjčování knih, vyhledávání titulů 

na počítači 
- 2.A – bajky 
- 4. – 5. třídy – beseda Vojtěch Steklač, Petra Braunová 
- 2.B – beseda o knize Povídání o pejskovi a kočičce 
- ŠD 

 
DDM Klatovy 
- Výtvarná dílna (3. A, 3.C) 
- Drátování 3.A, 3.C 
- Vitráž 1.B 
- Malování na triko – 3.A, 3.C 
- Výroba šperků – 4. – 5. třídy 

 
Diakonie v Klatovech  

- návštěvy tříd, společná výroba drobných dárkových předmětů 
- vánoční zpívání pro obyvatele domova a pro veřejnost 

 
Hostašovo muzeum Klatovy 

- NK 8. třídy, 3.C – barokní lékárna, muzeum 
- promítání v muzeu – ŠD, 2. třídy 

 
MŠ 

- představení pro děti MŠ U pošty a MŠ Národních mučedníků – 2.B pohádka  
O myšce, která dupala, O koblížkovi 

 
ŠD ZŠ Čapkova - ŠD 
 
Klub Chapadlo – 9. třídy 
 
Svaz tělesně postižených 

- malování skleněných ozdob 
 



 9 

Družební škola Roding 
- návštěva německých žáků a učitelů v naší škole, společné vystoupení, 

prohlídka města 
- společná návštěva žáků divadelního představení v Plzni  

 
Zástupci družebního města Polevskoj 

- žáci s doprovodem z města Polevskoj – prohlídka školy, společná návštěva 
Diakonie, program ve Spáleném lese zakončený opékáním buřtů 

- v létě 4 zástupci naší školy do města Polevskoj 
 
Úřad práce, PPP v Klatovech, Česko – ruská společnost  
 
 
6. Výchovné poradenství 

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 
 
 Koncepce výchovného poradenství zahrnuje čtyři základní oblasti: pomoc  
při řešení výukových a výchovných problémů žáků, pomoc při volbě povolání, 
pomoc při řešení osobních problémů, prevence rizikového chování. Výchovná 
poradkyně má plán práce, který podle potřeby doplňuje a aktualizuje. Spolupracuje 
s žáky, učiteli, rodiči, s PPP, Úřadem práce v Klatovech, průběžně se vzdělává  
na akcích KCV JŠ Plzeň, případně jiných institucí. Své poznatky předává kolegům, 
především třídním učitelům a pomáhá jim při řešení problémových situací. Má 
konzultační hodiny pro rodiče, pravidelně se účastní schůzí vedení SRPDŠ (Rady 
rodičů).  
Výchovná poradkyně provedla v tomto školním roce šetření školní atmosféry  
ve 3.,5., 7. a 9. třídách. Výsledky ukázaly, že ve škole je příznivá atmosféra, prvky 
negativních projevů se objevily minimálně. O tom svědčí i jednotlivá šetření  
ve třídách, pokud byla jen zmínka žáků nebo rodičů, nikdy se nejednalo o cílenou  
a opakovanou agresi - šikanu. Za velký klad je nutno považovat i rozsáhlý 
monitoring 14 tříd v rámci "Socioklima" - celkově převládají ve třídách kamarádské 
a společensky žádoucí vztahy. 
 
 

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
Během školního roku na škole proběhla celá řada aktivit směřujících k prevenci 
vzniku sociálně patologických - společensky nežádoucích jevů v kolektivech tříd i u 
jednotlivců.  
 
Zapojili jsme se opět do soutěže Rubikon, soutěže o zákonech, právním vědomí, 
zodpovědnosti a také o rychlém rozhodování a spolupráci, která už se stala mezi 
žáky naší školy velmi oblíbenou. Žáci 9. tříd se připravovali v hodinách  VkO – 
seznamovali se mimo jiné s loterijním zákonem, který zcela zakazuje sázení 
mladistvým do 18 let, snažili se uvážlivě rozhodovat, poznávali negativa rozhodování 
podle náhody. Vítězné družstvo ze školního kola postoupilo do oblastního kola, kde 
získalo 3. místo. 
 
Filmový festival Jeden svět 

- mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech; 3. – 9. třídy 
Projekt šikana 

- 1. – 3. třídy, videoseriál s doprovodným slovem paní učitelky, čtené role dětí; 
téma šikany rozvedeno podle připravených materiálů 
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Další preventivní aktivity třídy 

Bezpečná třída 3. 

Vrstevnické party I. a II. 4., 5., 7., 8. 

Extremismus 9. 

Adaptační kurzy  1., 6. 

Beseda s Policií ČR – trestní odpovědnost mladistvých 9. 

Sportem proti drogám – sportovní soutěž 3., 4., 5. 

Sluníčkový den – Slabikář lidských práv 1., 2., 3., 4., 5. 

Život bez drog a s drogami – výtvarná soutěž 4., 5. 

Škodlivost kouření - beseda 4., 5. 

Hrou proti AIDS – klub Chapadlo 9. 

Silniční provoz 1. stupeň 

The Action – BESIP TOUR 9. 

Bezpečně do školy 4. – 5. 

Lásku ano, děti ještě ne 8.– 9. 

 
 
 
Praktická část 
Ročníkové soutěže  
6. – 8. třídy  
Starověk, středověk a novověk ve fotografii (D) 
5. třídy 
Vlastivědná soutěž, Přírodovědná soutěž 
4. třídy 
Vlastivědná soutěž 
 
Zpěv na playback, Zlatý slavíček 
Fyzika a chemie vážně nevážně 
Zajímavá chemie 
Soutěž ve vaření 
 
Celoroční soutěže 
Za divy starověku 
Celoroční soutěž v Nj 
 
Sportovní soutěže 
Atletický přebor školy (2. stupeň) 
Atletický trojboj (1. stupeň) 
Vánoční laťka 
 
 
Návštěvy kulturních akcí  - divadelní a filmová představení, výchovný koncert, 
hudební pořady, představení Keltové (Faber). 
 
Sbírkové akce 
Adopce v ZOO – adoptovali jsme párek pelikánů bílých 
CPK – Chrpa, fond Sidus, Sluníčkový den 
Adopce na dálku – Aristote Fukasweka v Kongu  
Ve škole je umístěna trvale schránka důvěry – ve školním roce 2010/11 jsme 
nedostali žádné závažné oznámení. 
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6.3. Spolupráce s PPP, SPC 
 

Úzce spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Klatovech 
v oblasti diagnostiky, prevence negativních jevů ve třídách, v případech aktuální 
potřeby je zaručena brzká pomoc. Preventivní programy nabízené PPP na sebe 
navazují. V prostorách PPP probíhá vyšetření dětí s podezřením na specifické 
poruchy učení nebo chování. Zájemci z řad žáků 8. tříd se opět zúčastnili testování  
své profesní orientace.  
 

6.4. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem 
 

Všechny třídy měly své zástupce v Radě rodičů. Během školního roku se uskutečnily 
dvě schůze Rady rodičů, na kterých byli přítomni i ředitel školy, jeho zástupci  
a výchovná poradkyně. Proběhly dvě třídní schůzky a dvě informační odpoledne  
pro rodiče. 

Spolupráce s policií – bez problémů 
Spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví – bez problémů, řešili jsme 

společně několik drobných záležitostí. 
Spolupráce s Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ v Klatovech – 

bez problémů, korektní jednání. 
 
 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI + informace o dalších 
      kontrolách školy (SSZ, hygiena……) 

 
9.2. 2011 – KHS – školní jídelna. Zaměřena na dodržování zásad osobní a provozní 
hygieny, skladovací teploty a monitoring v zavedených kontrolních postupech - bez 
závad. 
 
11.2. 2010 – KHS – kontrola učeben výpočetní techniky. Plnění povinností 
vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky  
č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – v osvětlovacích tělesech 
byly zářivky s dvěma barevnými odstíny – ihned byly vyměněny za doporučené. 
 
8. Výkon státní správy 

8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 11 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 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- 
Na základě uceleného hodnocení činnosti školy stanovit závěry pro práci v dalším školním roce, 
vznést požadavky, návrhy a připomínky ke všem subjektům spolupracujících se školou. 
 
 

Přetrvávají problémy s rozpočtem. Chybí nám peníze hlavně na učebnice  
a na pomůcky. Projekt EU Peníze školám, na kterém v současné době pracujeme, 
nám pomůže vybavit školu interaktivitou a zmodernizovat počítačové vybavení; 
projekt mechatronika do škol nám umožní nabídnout žákům seznámení s novými 
postupy ve výrobě a snad i pomoci firmám v regionu vzbuzením zájmu žáků o toto 
rozvíjející se odvětví výroby.  

Druhé pololetí školního roku 2010/2011 bylo kritické i z pohledu financování. 
Přidělovaní rozpočtu přísně normativní metodou sice pomohlo ve financování 
pedagogických zaměstnanců  a pomohlo i mladým učitelům dostat se s platem  
na „rozumnou“ hranici, ale na druhé straně přineslo velké problémy ve financování 
nepedagogů. Snížení už tak nízkého až hraničního limitu počtu nepedagogických 
pracovníků a současný úbytek financí pro tyto zaměstnance - jak ve školní jídelně, 
tak ostatních pozicích, které nebere na vědomí prostorové řešení školy (4 
samostatné objekty) ani velikost školní jídelny a kuchyně, vedlo k tomu, že všem 
uklízečkám musely být přepočítány úvazky bez ohledu na náročnost práce (šatny, 
členění a plochy oken, atd.) Na veškerou administrativní, ekonomickou, personální  
a účetní agendu máme po úpravách 1,2 pracovníka – velké množství úkolů z těchto 
oblastí musí zajišťovat vedení školy.  

Další úsporná opatření již nejsou akceptovatelná.  
Rozpočet provozních prostředků je solidní a umožnil nám realizovat většinu nutných 
oprav, malování a nákupů ve výši cca 650 000 Kč. Zvyšování cen energií a změny 
DPH v příštím roce nás může opět dostat do obtížné situace. V současné době 
veškerým ziskem z doplňkové činnosti pokrýváme ztrátu z činnosti hlavní a tvorba 
rezerv kromě odpisů je obtížná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příloha - Vlastní hodnocení školy (dle vyhl. č.15/2005 Sb.) 
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Hospodaření školy 
za rok 2010 

 
 

1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 44/42,05 26/21,979 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

24 829 14 721 

 
 

2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2010) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

22 461,00 --- 22 461,00 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

--- --- --- 

dotace na provozní výdaje 4 074,00 --- 4 074,00 

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele --- --- --- 

poplatky od rodičů – školné ŠD 131,40 --- 131,40 

příjmy z doplňkové  činnosti --- 1 717,04 1 717,04 

ostatní příjmy  4 173,41 17,61 4 191,02 

 
 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2010) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční     

neinvestiční 30 947,04  1 623,59 32 570,63 

z toho:     

- přímé náklady     
    na platy pracovníků 13 341,93 130,88*  13 472,81 
    ostatní osobní náklady 71,33   71,33 
    zákonné odvody + FKSP 4 803,23 47,12*  4 850,35 
    náklady na DVPP 27,97   27,97 
    náklady na učební pomůcky 14,83 58,00**  72,83 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 79,27 0,55*  79,82 
    ostatní náklady 129,55***   129,55 

 - provozní náklady     
    energie 2 445,38  216,30 2 661,68 
    opravy a údržba nemovitého majetku 674,71  121,28 795,99 
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    nájemné 361,81  13,65 375,46 
    odpisy majetku 154,90  18,57 173,37 

*RP hustota, **RP 1. třídy, *** plavání. 
 

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2010) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 62,19 63,004* 0,814 

Mzdové prostředky na platy 15 958 000 15 958 000 0 

Mzdové prostředky – OPPP 88 000 88 000 0 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 6 091 000 6 091 000 0 

* Zahrnuti i asistenti. 
 

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaložených   
Kč),  v rámci jakého programu  
 

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 3 1 050,- 

V oblasti cizích jazyků 9 7 990,- 

V oblasti SIPVZ 0 0 

K prohloubení odbornosti 15 20 833,- 

Odborná literatura pro učitele 0 0 

CELKEM 27 29 873,- 

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

Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 

0 0 0 

 
Využívání EU fondů /Dispoziční fond…./ 

Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 

0 0 0 

 
 
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  
– celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2010, zhodnocení dosažených 
výsledků ( úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy ). 

 
Škola splnila úkoly dané vzdělávacími programy, učebními plány a plánem práce 
školy.  
 Pokračovali jsme v zavádění ŠVP – nově v 5. ročníku. Upravili jsme projektovou 
výuku, v souvislosti s výměnou starých učebnic za nové stále upravujeme tématické 
plány. 
 Podařilo se (podle finančních možností) zlepšit materiálně technické zajištění 
školy. V této oblasti chceme v příštím školním roce využít finančních prostředků  
z projektu EU peníze školám (tzv. šablony). Tyto prostředky použijeme také  
na finanční ocenění učitelů.  
 Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků je stabilizovaný.  
Ke změnám dochází z důvodu odchodu do důchodu, pouze ve výjimečných 
případech z jiných důvodů. Pokračovali jsme ve výměně zkušeností formou 
vzájemných hospitací a formou miniškolení, při kterých si učitelé předávají nové 
poznatky získané na akcích různých vzdělávacích institucí, především KCV JŠ 
Plzeň.  
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 Nabídli jsme žákům množství kroužků, otevřeli jsme ty, o které byl zájem. 
V některých případech narážíme na stále stejný problém – na začátku školního roku 
se přihlásí hodně žáků, během roku (hlavně ve 2. pololetí) pak zájem o práci 
v kroužku ztrácí.  
  Pokračovali jsme v našich zavedených školních i mimoškolních aktivitách, 
zkoušeli nové.  Osvědčilo se hodnocení akcí, které provádí učitelé i žáci 
bezprostředně po jejím skončení. Můžeme tak v následujících letech vybírat 
z obrovské nabídky jen akce opravdu vhodné a přínosné. Při mimoškolních aktivitách 
často narážíme na finanční možnosti žáků. Některé akce z tohoto důvodu rušíme.   
 Zúčastnili jsme se řady soutěží s dílčími úspěchy. Největší úspěchy jsme měli 
již tradičně ve sportovních soutěžích.  
 Na závěr uplynulého školního roku jsme měli zvýšený počet opravných 
zkoušek. Hlavním důvodem je nezájem některých žáků o učení, často spojený 
s nezájmem rodičů o prospěch svých dětí. Učitelé nabízí pravidelně doučování – 
některé děti ho ani po domluvě učitele s rodiči nenavštěvují. Žáci 9. tříd ztrácí zájem 
o učení získáním rozhodnutí o přijetí na střední školu. I nadále se budeme snažit 
zatraktivňovat výuku a tím děti vtáhnout do učení. Bez spolupráce s rodiči to ale 
půjde v některých případech těžko. Ve druhém pololetí také stoupl počet 
neomluvených hodin žáků i celkově zameškaných hodin. Objevily se již neomluvené 
hodiny na prvním stupni. V některých případech jsme museli řešit docházku 
s odborem sociálních věcí.  
  

 
 
Datum:  15.10. 2011                                      Mgr. Karel Denk, ředitel školy                        
 
 

 

 

                                                                           Razítko organizace 
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Příloha č. 1 – Účast žáků v soutěžích 
 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková Puškinův 
památník 

1 1   

 Kinderiáda 1 družstvo    

 Basketbal 1 družstvo    

 Mistrovství ČR 
žactva v atletice 

2 1   

regionální Zeměpisná 
olympiáda 

1    

 Pyhagoriáda 1    

 Vybíjená 1    

 Kinderiáda 1  1  

 Atletický čtyřboj 1 družstvo  1  

 Pohár rozhlasu 4 družstva  1  

 Basketbal 1 družstvo 1   

 Vybíjená  1 družstvo    

 Přespolní běh 1 družstvo   1 

oblastní Rubikon 1 družstvo   1 

 Kinderiáda 1 družstvo 1 * 1 4* 

 Hlídky mladých 
zdravotníků 

3 družstva  1 1 

okrskové Recitační soutěž 6    

 Vybíjená 2 2   

okresní Mladý historik 2    

 Olympiáda v Čj 2    

 Soutěž v Nj 5    

 Soutěž v Aj 4 1  1 

 Puškinův 
památník 

    

 Fyzikální 
olympiáda 

2    

 Archimediáda 4    

 Pythagoriáda 9  2  

 Matematický 
klokan 

6    

 Matematická 
olympiáda 

4 1 1  

 Biologická 
olympiáda 

6    

 Zeměpisná 
olympiáda 

3 1  1 

 Hlídky mladých 
zdravotníků 

3 družstva  1 1 

 Přespolní běh 7 1 1 2 

  1 družstvo    

 Vybíjená 2 družstva 1  1 

 Atletický trojboj 1 družstvo  3  
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 Atletický čtyřboj 2 družstva 1 1  

 Pohár rozhlasu 4 družstva 1 1  

 Basketbal  1 1  

 Zimní olympiáda 7 2  3 

 McDonaldś Cup 1 družstvo 1   

 Vybíjená 2 družstva 1  1 

 Stolní tenis 3 družstva 1 1 1 

 Florbal 1 družstvo   1 

 
Poznámka : čísla označená * znamenají umístění jednotlivců v daných 
sportovních soutěžích. 

 
 
 

Příloha č. 2 – kopie zpráv provedených kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


