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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
(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 12 304 
Odloučené pracoviště Klatovy 4, Komenského 133 6 156 
 Klatovy 1, Plánická 208  9* 232 
Školní jídelna Klatovy 1, Plánická 208    
Tělocvična                        Klatovy 4, Studentská 646   

 

*V budově 208/I je umístěno také 6 oddělení školní družiny – zapsaných žáků 180. 
 

 
 

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 180 180 6 3,631 
 
 

Počet stravovaných Název součásti Kapacita 
 

dětí, žáků zaměstnanců cizích 

Počet 
přepočtených 

pracovníků 
ŠJ 1100 807 74 256 11,708* 
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* z toho více než 2,9 úvazku hrazeno z doplňkové činnosti a ZS. 
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 cizí strávníky. V 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.  

 
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. 2/2015 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 Tělesná výchova 

 
 
1.7. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení 1 
Sluchově postižení 2 
Zrakově postižení 1 
S vadami řeči 1 
Tělesně postižení 0 
S více vadami 2 
S vývojovou poruchou učení a chování 22 
Celkem 29 
 
 

1.8. Materiálně technické zajištění školy 
- drobné opravy na všech budovách  

208 
– do plného provozu byla uvedena nová školní cvičná kuchyně a keramická dílna.  
V dílně našly pevné místo i dříve zakoupené čtyři hrnčířské kruhy.  V další  etapě 
bude ještě pořízena vypalovací pec. V současnosti spolupracujeme se ZUŠ a díky 
ochotě vyučujících výtvarného oboru využíváme jejich  pec. Společenská místnost 
byla využita pro společná posezení pracovníků školy, obhajoby závěrečných prací 
žáků devátých tříd, prezentaci vodňanské střední rybářské školy. Několik pracovníků 
školy si ji pronajalo i pro své soukromé účely. Připojená kuchyně zajišťuje kvalitní 
zázemí 

- 8 ks stavebnic a 8 ks hraček do ŠD  
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194  
- nová kotelna – celkové náklady 1 000 000,- Kč 
- během prázdnin úpravy dívčích WC  

208 a 133 – všechny interaktivní tabule byly vybaveny dotykovým ovládáním 

133 
- během prázdnin malování celé budovy a opravy fasády 
- místo staré kuchyňky nová dílna pro jemnou mechaniku 
- 2 odvlhčovače do dílen 

ŠJ 
- chladící skříň 
- stolní váha 
- sušička prádla 

Probíhala výměna některých učebnic.  

 
 
1.9. Rada školy  

Proběhly dvě tradiční schůzky; rada projednala výroční zprávu školy, schválila roční 
účetní uzávěrku.  Neřešila žádné podněty nebo oznámení.  

 
 
 
2. Údaje o pracovnících školy 

  
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

78,53/68,837 53/47,026 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

   
2.2. Personální změny 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 1 
- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 0 
Počet učitelů, kteří odešli ze školy 6 
- z toho na jinou školu 3 
- z toho mimo školství 3 
Počet pracovníků v důchodovém věku 9 
 
 

2.2.1.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 837 100  ------------------------------- 
- z toho počet neaprob. hodin 40 4,8% VkO, Inf, ČaSp, Vtv, 

PsM, Nj, Aj 
Plná aprobovanost: Čj, Rj, D, F, VZ, Z, Tv, M, Př, Ch, 
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2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Počet vzdělávacích akcí 55 
Celkový počet účastníků 28 
Vzdělávací instituce KCV a JŠ Plzeň, NIDV, Oxford University 

Press, ASCS ČR – Aliance pro rozvoj  
a výuku lyžování, Fraus, MAS Pošumaví, 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského 
kraje, EFES – Efektivní služby 
zaměstnanosti, Microsoft, PPP Plzeň  

 
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 
 

3.1. Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2017/18 
Počet odkladů  Počet dětí u zápisu 

navržen skutečnost 
Skutečný počet 

přijatých dětí 
Skutečný počet 1.tříd 

68 8 9 67 3 
 

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné 
školní  docházky 

Z toho přijatých na Počet 
celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

72 14 36 21 0 1 
Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 24 
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 14 
Jiné: 1 žák zemřel. 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/17 

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 

692 
 

374  
 

287 
 

31 
 

20 1  
 

4 žáci neprospěli v opravné zkoušce a byli přeřazeni do nižšího ročníku. 1 žákyně 
deváté třídy neprospěla. Neprospěl ani 1 žák šestého ročníku, který ale již ročník 
opakoval a proto postoupil do 7. třídy. 8 žáků vykonalo opravnou zkoušku úspěšně. 
Ke zkoušce se nedostavilo 6 žáků – 3 z nich končili povinnou školní docházku. 

 
4.2. Chování žáků 

                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  
 I. pol. II. pol. 
 2.stupeň 2 7 
 3.stupeň 2 7 
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4.3. Docházka žáků  
 I. pol. II. pol. 
Zameškané hodiny  35 116 39 453 
- z toho neomluvené 37 316 

 
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 2016/2017 jsme vyučovali tyto předměty:  
7. ročník: Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Práce s materiály, Sportovní hry - dívky, 
Mechatronika 
8. ročník: Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Práce s materiály, Sportovní hry, 
Mechatronika               
9. ročník: Konverzace v Aj, Sportovní hry, Mechatronika, Školní závěrečná práce – 
Práce z libovolného předmětu, Divadelní představení (Tři bratři), Práce v dílnách, 
Výtvarné činnosti 
 

4.5.            Zkušenosti se ŠVP 
 

Ve všech ročnících školy jsme učili podle ŠVP – Škola pro všechny. 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.  
Během školního roku byl dokončen převod celého ŠVP do portálu INSPIS.  
 
Celoškolní projekty  

Evropský den jazyků  - ve všech třídách probíhaly jazykové soutěže zaměřené nejen 
na procvičení slovní zásoby, ale i gramatických pravidel, správné výslovnosti, paměti, 
postřehu a konverzace. Zúčastnily se všechny třídy 1. a 2. stupně 

Den Země - 1. – 9. ročníky. Děti prvních, druhých a čtvrtých tříd se zúčastnily 
promítání a výukového programu zaměřeného na ekologickou výchovu Co se děje 
kolem nás? Organizoval dobrovolný ekologický spolek DES OP. Páťáci navštívili 
ZOO Plzeň, 6.A Ekocentrum ve Spáleném Poříčí, 6.B . úpravnu pitné vody 
v Milencích, děti 6.C prošly naučnou stezkou Prášily – Poledník. 7. – 9. třídy měly 
tradiční program (ZOO Praha, Povydří a Zlatokopecká stezka Kašperské Hory). 

1 . stupeň 
Lidové tradice - Vánoce, Velikonoce, Masopust 
ŠD – Maškarní karneval, Barevný týden, Den Země, Pohádkový den 
Den na sněhu - výběr ze tří zimních sport. aktivit – lyžování, bruslení, vycházka 
  
2 . stupeň 
Atletický přebor školy 
Den Evropy 
Lidové tradice: 

Slunovrat – začlenění do předmětů v 6. ročníku 
Vánoce – začlenění do předmětů 7. ročníku 
Masopust – začlenění do předmětů v 8. ročníku, vyvrcholení masopustním 
veselím v tělocvičně (krátký průvod, tanec, soutěže, občerstvení) 
Velikonoce – žáci 9. tříd ve všech třídách 1. – 5. ročníku 
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Rodilí mluvčí v hodinách Aj  
Halloween party  
Vánoční dílny 
 
 
Ročníkové projekty 
 

Projekt Ročník / Třída 
Čertí škola  2.B 
Jaro 2.B 
Rodina 2.B 
Od semínka k rostlině 3. 
Má vlast 4. 
Vesmír 5. 
Putování s Machem a Šebestovou  3.C 
Adopce v ZOO 5. 
Halloween 8. a 9.  
Hydrosféra  6. 

Evropa, Můj kraj 5. 
Den v přírodě 7. 
Lovci perel (motivace ke čtení) 3.B 
Stonožka (seznámení s charitativním hnutím, příprava 
na bazárek) 

4.A 

 
 
5. Nadstandardní aktivity 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou  
1. stupeň: dva kroužky anglického jazyka, ručních prací, atletický, florbal, sborový 
zpěv, dyslektický 
2. stupeň: kroužek ochránců přírody, mladých záchranářů, kroužek VkO, sportovní 
gymnastika, ruční práce, běžecký, dyslektický, matematický, českého jazyka, 
čtenářský, jazykovědný, literární, francouzského jazyka, aerobik 
 

5.2. Školní a mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti) 
Kurzy 
- Dopravní výchova – 4. - 5. roč. - teorie a praxe 
- plavecký kurz 3. a 4. ročníků 
- lyžařský kurz 7. ročníku 
 
Exkurze 
Září 

- Divadlo Alfa Plzeň – 9. třídy v rámci ŠZP  
- Lidice – výběr žáků 9. tříd 

 
Říjen 

- Planetárium a Techmánie  Plzeň – 6. ročník 
- Biofarma Skřivánek Lomec u Klatov – 3.B, 3.C 
- Horažďovice - terénní exkurze – 9.B, 8.A 

 
Listopad 

- Planetárium Plzeň – 5. ročníky 
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Prosinec 
- Rodenstock – exkurze – 4.C 
- Klub seniorů – vánoční výstava – 5. ročníky 
- Hartmanice – synagoga, Dobrá Voda – Muzeum Šimona Adlera – 7. ročníky 

Duben 
- exkurze v rámci Dne Země – 1. – 9. ročníky 
- ZOO Plzeň – adopce zvířete – 5. ročníky 
- radnice Klatovy, exkurze – 4. – 5. ročníky 
- ZOO Plzeň – komentovaná prohlídka – 2.A, 4. ročníky 
 

Květen 
- útulek pro psy  -  ŠD  
- Jezdecký klub Luby – ŠD  
- Plzeňské podzemí, westernový ranč – 5. ročníky 
- Mlázovy, pohádková chalupa – 1. třídy 
- Terezín - Malá pevnost, ghetto, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna - výběr 

žáků 9. tříd 
- třídní výlety 
 

Červen 
- výlet do Nepomuku – ŠD 
- Chudenice – zámek, muzeum, Americká zahrada – 4. třídy 
- Velhartice – 2.B, 2.C 
- Švihov – představení Noc na Karlštejně – 4. ročníky, výběr tříd 2. Stupně 
- třídní výlety 
 
        

 Průběžně 
 
- návštěvy kulturních představení  
- výstavy  
- mezitřídní, ročníkové, celoroční soutěže (D – Detektivní historická pátrání 
s inspektorem Hopkinsem, Nj) 
- výchovně vzdělávací pořady – např. pořad agentury Pernštejn Vikingové, nebo 
oblíbené zeměpisné pořady Planeta Země 
 
Díky pozitivní zkušenosti a ohlasu rozhodlo MŠMT o prodloužení pokusného 
ověřování „Hodina pohybu navíc“. Do programu byli zařazeni žáci 1. – 3. ročníku 
navštěvující školní družinu. Jde o způsob práce s velkým počtem žáků tak, aby byli 
všichni neustále zapojeni v pohybu, zároveň docházelo k individualizaci, a přitom 
měla hodina spád a určité tempo. Cílem pokusného ověřování je vytvoření, vydání  
a ověření metodiky pro pohybové aktivity ve školních družinách, ověření pozitivního 
ovlivňování rodičů žáků v oblasti pohybových aktivit dětí, získání vyhodnotitelných 
dat a v konečném důsledku příprava podkladů při rozhodování o tom, zda a v jaké 
podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin. 
 
Akce v Pavilonu skla PASK v Klatovech  

- Pojďte s námi za zvířátky – výstava s výukovým programem 2.B   
- tvořivá dílna – ozdoby z korálků – 5. ročníky 

Soutěž ve vaření – Nepečené cukroví  
Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém 
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Různé – novinky 
 
Geologickoekologická exkurze – Horažďovice – Prácheňsko. Zúčastnili se žáci  8.A  
a 9.B. Žák 9.B  Josef Flídr získal umístěním do 5. místa v okresním kole biologické 
olympiády jako cenu slevu na výukový program pro svoji třídu. Výukový program byl 
zaměřen na geologické zajímavosti a jevy v okolí Horažďovic. Žáci prošli trasu 
z Horažďovic do Velkých Hydčic a v průběhu plnili úkoly zaměřené na poznávání 
krajinných a přírodních prvků a ochranu přírody. Exkurze doplnila výuku přírodopisu. 

Planetárium a Techmánie – Plzeň, 6. třídy. V Techmánii shlédli žáci film ve 3D kvalitě 
o vesmíru. Film byl živě komentovaný pracovníkem planetária. Komentář byl vhodně 
proložen otázkami, byl pro děti velmi poutavý. Žáci bezprostředně reagovali na film  
i výborný komentář. Další hodinu věnovali samostatné prohlídce planetária, plnění 
úkolů u jednotlivých exponátů. Exkurze vhodně završila  tématický celek věnovaný 
vesmíru.  

Jak šlo vejce na vandr   Žáci třetích tříd se zúčastnili výukového programu Jak šlo 
vejce na vandr. Tato akce se konala v rámci programu Za poznáním na farmu  
a  organizovala ji společnost Úhlava. Autobus odvezl žáky na biofarmu Skřivánek 
v Lomci  u Klatov. Tam se děti nejprve seznámily se složením vajíčka, částmi těla 
slepice a druhy drůbeže. Potom se třída rozdělila na dvě skupiny. První skupina měla 
za úkol nejprve udělat vaječnou pomazánku a poté ji použít k přípravě obložených 
chlebů. Druhá skupina si šla prohlédnout drůbežárnu a vyzkoušet si, jakými úkony 
musí projít konzumní vejce, než se dostane na náš stůl. Děti si například vážily vejce 
nebo  sbíraly vejce v hnízdě. Když se skupiny vyměnily, nastala doba svačiny. 
Obložené chleby vlastní výroby dětem velmi chutnaly. Na závěr děti soutěžily  
ve skupinách. Bylo vidět, že si nové informace o chovu drůbeže zapamatovaly. 
Exkurze na farmě se dětem líbila.  

 
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, 3. a 4. třídy . V lednu nás poctila svou 
návštěvou Petra Braunová, autorka knih pro děti a mládež. Besedy se uskutečnily 
v hudebním sále školy. Spisovatelka seznámila děti s některými svými knihami  
a vysvětlila jim, jak kniha vzniká a kdo se podílí na jejím vydání. Děti byly velmi 
zvědavé na to, proč vlastně paní Braunová začala psát knihy. Dozvěděly se, že svou 
první knihu napsala pro svého syna Olivera, který se nechtěl učit číst. Když si však 
přečetl vyprávění o sobě, nechal se maminkou ke čtení přemluvit a později se z něj 
stal skvělý čtenář. I my bychom si přáli, aby na naší škole bylo mnoho dobrých 
čtenářů. Petra Braunová napsala asi 30 knih pro malé i velké čtenáře. Doufáme, že 
její knihy děti zaujmou a s chutí si je budou číst. 

Zapojili jsme se do projektu Jr. NBA League. Jde o jedinečný projekt pro děti ve věku 
10 – 11 let, které mají šanci alespoň na jednu sezónu zažít pocity těch nejlepších 
basketbalových hráčů klubů NBA. 30 škol z celé České republiky bylo rozděleno  
do šesti divizí dle geografické polohy. Na souboje ve skupině navázalo konferenční 
finále a vše vyvrcholilo speciálním prosincovým turnajem Final Four. V něm si čtyři 
nejúspěšnější týmy zahrály o vítězství a s ním spojený titul a trofej pro šampióny  
Jr. NBA League Česka. Našemu týmu se bohužel nepodařilo postoupit ze základní 
skupiny. Ale i tak si ze soutěže odnesl spoustu krásných sportovních zážitků. 
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Pěvecký sbor školy  
- sbor Kvítek – vystoupení na adventních a velikonočních trzích na náměstí 
v Klatovech 

Soutěž tříd na druhém stupni – probíhala sportovní soutěž tříd 2. stupně. Vítězné 
třídy dostaly finanční příspěvek od SRPDŠ (9.B 1000,- 8.C 500,- a 7.A 300,- Kč), 
který mohly využít podle svého uvážení 
 
Den otevřených dveří 
- Předvánoční setkání ve 4.C  
- 1. ročníky - ukázka práce pro MŠ a zájemce z řad rodičů budoucích prvních    
   ročníků   
- ve školní družině 
Možnost navštívit jakoukoli vyučovací hodinu nikdo z rodičů nevyužil. 

Školní parlament 
- pravidelné schůzky jednou za 14 dnů (aktuální dění ve škole, pomoc ostatním 
dětem s případnými problémy, organizace různých školních akcí  
- v červnu uspořádali členové školního parlamentu již 2. ročník soutěže „Plánická má 
talent“. Do soutěže se tentokrát přihlásilo 22 talentovaných žáků naší školy. Soutěžilo 
se především ve zpěvu, hře na klavír a tanci. Mezi účastníky byli také judistky, hráč 
na bicí, soutěžící s diabolem a parkourový sportovec. Všichni účastníci předvedli 
krásné výkony a ukázali svůj talent v mnoha oborech 

Vystoupení s dětmi pro veřejnost 
- Vánoční besídka s tvořivou dílnou - 2.B 
- besídky pro rodiče u příležitosti Dne matek – 1. stupeň 
- ŠZP Tři bratři – 9.C. 
- Vystoupení pro rodiče – 5.B 
- Besídka pro rodiče – 2.A 

 
Školní družina 

- zdobení stromečku  v kulturním domě a zdobení stromečku pro zvířátka  
na Vodojemu   

- maňáskové divadlo - Stromeček v parku, Opička má rýmu 
- zasoutěžili jsme si v rámci Vlaštovkiády  a  Sněhování  
-     v  prosinci proběhla Čertí diskotéka,  Čertovské dílničky a  Andělské tvoření 
- tradiční akce (Maškarní karneval, Pohádkový den, výstava výrobků…) 

 
 

5.3. Účast v soutěžích – Příloha č. 1 
 

 
5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací  

 
Odborová organizace při škole skončila svoji činnost k 1. říjnu 2012. 

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

 

Městská knihovna 
- 7. třídy v rámci hodin Čj 
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- ŠD (prohlídka oddělení, soutěže) 
- pořad o provozu knihovny, pohádkové knížky – 1. ročníky 
- beseda ke knize Mach a Šebestová – 3.C 
- Čtenářská soutěž – městské kolo – zástupci 1. stupně (1. místo Magdaléna 

Cariková , 3. místo Kristýna Hozmanová) 
 
DDM Klatovy 

- keramické dílny – 1. stupeň, ŠD 
- glazování keramiky – 4. ročník 
- výtvarná dílna – látková taška s potiskem 4.C 
- Klatovský volňásek –soutěže, hry, kulturní vystoupení – 1.,2.,5. ročníky 

 
Galerie u Bílého jednorožce 

- návštěvy dětí v rámci pořádaných výstav, tvořivé činnosti 
 
Hostašovo muzeum Klatovy 

- promítání v muzeu – pravidelně ŠD  
- příležitostné výstavy 
- Jan Lucemburský  - 4. ročníky 

Kino Šumava 
- Lichžrouti – 1. – 3. roč. 
- Fantastická zvířata – 4.,5. ročníky 
- Rocková krabička – hudební pořad – 1. – 5. ročníky 
- Šmoulové a ztracená vesnice – ŠD 
- Ekofilmy s tématikou třídění odpadu – 1.A, 2.A, 4.B 
- Zvířata v záchranných stanicích – 5 krátkých filmů – 1., 2., 4. ročníky 

SDS Klatovy 
- Elektrická puma – 9. třídy 

 
OPS Úhlava Klatovy 

- Výukový program: Jak šlo vejce na vandr – biofarma Skřivánek,  Lomec u KT, 
3.B,C 

 
ZUŠ Klatovy  

- Příběh o vánoční hvězdě – 1. – 4. ročník 
- Příběhy včelích medvídků – 1. ročník 
- Noc na Karlštejně – 4. ročník, výběr 2. stupně 

KD Družba  
- zdobení vánočního stromečku - ŠD 

 
Městské kulturní středisko 

- Velikonoční tvoření ŠD 
 

Klub seniorů 
- Velikonoční výstava v klubu, pásmo písniček a básniček o jaru pro seniory – 

2.A, 2.B 
 
Unie neslyšících Plzeň 
Odstraňujeme komunikační bariéry. Seminář vedly slyšící a neslyšící lektorky. Děti 
získaly náhled do problematiky osob se sluchovým postižením, seznámily se 
s desaterem správné komunikace s neslyšícími a prošly minikurzem znakového 
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jazyka. Závěr patřil diskusi se žáky. Podle informací pracovnice Plzeňské unie 
neslyšících jsme byli první škola, ve které narazili na někoho se sluchovým 
postižením v běžné třídě a tak to i pro ně byla nová zkušenost. V třídách fungovala 
spolupráce krásně, žáci měli skvělé dotazy. Bylo vidět, že je obě lektorky zaujaly.  

MŠ 
- den otevřených dveří 

 
ŠD ZŠ Čapkova – ŠD  
 
Klub Chapadlo – 9. třídy 
 
Klokánek Janovice nad Úhlavou 

- návštěva zástupců školního parlamentu 
 
Družební škola Roding 

- třídenní setkání žáků pátých tříd v německém Habischriedu; společné 
animační programy, hry, soutěže, orientační běh 

 
Česko – ruská společnost  

- Ars Poetica 
- dětský tábor v době letních prázdnin v Rusku 
 

Střední zemědělská škola Klatovy 
- chemie a fyzika - práce v laboratoři pro žáky 8. tříd. Žáci se seznámili 

s ekologickým získáváním energie ze solárních panelů, s tím, jak ovlivňuje 
slunce tyto zdroje. Pomocí programu VERNER a jeho příslušenství vše změřili 
a zanesli do tabulek a grafů. 

 
 
6. Výchovné poradenství 

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 
 
Ve školním roce 2016/ 2017 byly všechny body plánu práce výchovné poradkyně 
splněny.  
Stejně jako v uplynulých třech letech proběhlo v PPP Klatovy testování Profi – 
předpokladů u zájemců z řad žáků osmých ročníků. Této možnosti využilo 5 žáků 
naší školy. Vyhodnocení testů proběhlo v červnu a v září přímo v prostorách poradny 
za účasti žáků a jejich rodičů.  

Během října byli žáci devátých ročníků informováni o možnosti podání přihlášek  
do oborů s talentovou zkouškou. Do těchto oborů podali přihlášku tři žáci. Všichni byli 
v přijímacím řízení úspěšní. 

I v tomto školním roce se vyskytly výchovné problémy, v některých třídách došlo  
ke zhoršení sociálního klimatu a vztahovým problémům. V těchto třídách bylo 
provedeno sociometrické šetření. Ve všech třídách šestého ročníku byl proveden 
program primární prevence pod vedením magistry Niny Moravcové. Na základě 
výsledků šetření se s třídami dále pracuje a je jim věnována zvýšená pozornost. 
Individuální péče je věnována žákům s výchovnými nebo vzdělávacími problémy. 

 V březnu podávali žáci přihlášky do oborů bez talentové zkoušky. Možnosti odejít  
na gymnázium z pátého ročníku využilo 13 žáků, z nichž sedm bylo úspěšných.  
Ze sedmého ročníku odchází na gymnázium sedm žáků, přihlášku podalo 11 žáků. 
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Do učebního oboru odchází čtyři žáci z osmého ročníku a jeden žák ze 7. ročníku. 
Všichni žáci devátého ročníku byli při přijímacím řízení úspěšní. Většina byla přijata 
v prvním kole. Letos z devátých tříd vychází celkem 69 žáků, z toho do středních škol 
s maturitou 32 žáků (na gymnázium 14 žáků), do tříletých oborů 18 žáků. 

 
 

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
 

− Šikana (6. třídy) 
− Paraple (8. a 9. třídy) 
− Adaptační kurz (6. třídy) 
− všechny ročníky seznámeny na začátku školního roku s Programem  

proti šikanování a s Úmluvou o právech dítěte 
− Drogy a alkohol (8. třídy) 
− Seznam se bezpečně (6. – 8. třídy) 
− v rámci aktivního využití volného času žákům pravidelně nabízeny zájmové 

kroužky, výlety, exkurze, lyžařský a plavecký výcvik 
− Protidrogová prevence - aktuálně 7.C + výběr problémových žáků 
− Projektový den na SZŠ (8. třídy první pomoc)                                                                                                       
− Vztahy a problematika AIDS (seminář p. Velkoborského pro 9. třídy) 
− „Na jedné lodi“ (program na náměstí 1. - 9. třídy) 
− Slabikář dětských práv (1. – 5. třídy) 
− Záchranný kruh (1. – 5. třídy) 
− Návykové látky – kouření – preventivní program  pro 7.třídy  
− Mezilidské vztahy – preventivní program  pro 8.třídy  
− Zubní prevence (2. – 5. třídy) 
 

Drogová problematika probírána a zmiňována v předmětech : VkO, Ch, Pp, VZ, Z 
Kyberšikana : INF, VkO, VZ, Pp 
Nebezpečí závislostí : VZ, VkO, Pp, Ch 
Bezpečný sex, problematika AIDS : Pp, VkO, VZ 
Xenofobie a rasismus : Pp, Z, VkO, VZ, Čj, D 
Zásady 1.pomoci : Pp, VkO, VZ 
 
Charitativní akce  - adopce v ZOO – vybrali jsme rekordní částku – 19 700,-  
a adoptovali pumu americkou. 
 
Ve škole je umístěna trvale schránka důvěry – ve školním roce 2016/17 jsme 
nedostali žádné závažné oznámení. Drobná oznámení byla ihned řešena (vedení 
školy – třídní učitel – žáci). 
 

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. Zájemci z řad žáků 8. tříd měli možnost testování 
profesní orientace. Pracovníci SPC provádí kontrolu v jednotlivých třídách 1. stupně 
několikrát ročně. 
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6.4. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem 
 

V letošním školním roce byl ustanoven spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. 
Předsedkyní se stala p. Bukvajová, místopředsedkyní p. Cariková a členy  
p. Machová a p. ředitel Denk. Pokračovali jsme v novém průběhu třídních schůzek  
na druhém stupni a nově i v několika třídách na prvním stupni. 

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 inspekce provedené ČŠI + informace o dalších 
      kontrolách školy (SSZ, hygiena……) 
 
27.4. 2017 – KHS – ŠJ – odběr vzorku pitné vody. Výsledky nám sděleny nebyly. 

20.6. 2017 – KHS – ŠJ – kontrola dodržování zásad osobní a provozní hygieny, 
skladovací teploty a monitoring v zavedených kontrolních postupech dle nařízení 
Evropského parlamentu a rady o hygieně potravin. Bez závad. 

10. – 12.5. 2017 – ČŠI – zjišťování úrovně vzdělávání v oblasti cizích jazyků. 
Výsledky nám nebyly sděleny. 

14.5. – 26.5. – ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/17 – 5. A 9. ročník ZŠ 
(anglický jazyk, chemie, matematika). Výsledky poskytly informace o tom, nakolik 
každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu 
osvojených kompetencí. Průměrné úspěšnosti žáků školy: anglický jazyk – 71%, 
chemie – 56%, matematika – 56%. 

 
8. Výkon státní správy 

8.1. Rozhodnutí ředitele školy 
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky 9 0 
Dodatečný odklad povinné školní docházky 1 0 
Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD 1 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 11 

 
 

8.3.Počet evidovaných stížností 
Celkový počet evidovaných stížností 1 
- z toho oprávněných 0 
- z toho částečně oprávněných 0 
- z toho neoprávněných 1 
- z toho postoupených jinému orgánu 0 
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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 
 
 Škola splnila úkoly dané vzdělávacími programy, učebními plány a plánem 
práce školy.  
 
 V dubnu jsme podali žádost o podporu do výzvy 02_16_022 Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování. V době hlavních prázdnin byla žádost schválena. Získali jsme tak 
1 724 462,- Kč. Do projektu jsou zapojeni téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
Zvolili jsme školení zaměřená hlavně na inkluzi a matematickou gramotnost, 
vyzkoušíme tandemovou výuku, nabídneme dětem nové volnočasové aktivity – klub 
zábavné logiky a deskových her, několik čtenářských klubů.  
 
 Pokračovali jsme v realizaci pokusného ověřování MŠMT ČR a Národního 
ústavu pro vzdělávání s názvem Hodina pohybu navíc.  
 

Dne 30. 5. 2017 se na naší škole uskutečnil první ročník Školního fóra. Jedná 
se o akci, která vznikla jako součást iniciativy Národní sítě Zdravých měst ČR, jejímž 
členem je i město Klatovy. Cílem školního fóra je zapojit žáky do diskuze  
o problematice chodu vlastní školy a podnítit jejich zájem o situaci a dalším rozvoji 
města, ve kterém žijí. Celé akce se zúčastnili zástupci žáků z každé třídy  
5. – 9. ročníku. Děti pracovaly ve skupinách, hodnotily klady i zápory činnosti školy, 
vymýšlely možnosti, jak život školy ještě zlepšit. Své názory pak zástupci jednotlivých 
skupin prezentovali před ostatními a zapisovali na flipchartovou tabuli. Ke všem 
nápadům se pak vyjádřil ředitel školy Mgr. Karel Denk, který ocenil otevřenost žáků  
a jejich schopnost diskutovat o problémech. Po krátké přestávce pak žáci hodnotili 
stejným způsobem život ve městě. Chválili, co se jim v Klatovech líbí, ale zároveň se 
nebáli vyjádřit i své nápady na zlepšení a to, čím by si přáli život ve městě obohatit. 
Jejich názory si s velkou pozorností vyslechl i místostarosta Ing. Martin Kříž. Ten 
také jejich nápady zhodnotil a slíbil, že pokud to bude možné, bude se snažit je 
prosadit. 
A o co by naši žáci měli největší zájem? Co by chtěli na škole zlepšit? To ukázala  
i následná anketa, které se zúčastnili již všichni žáci 2. stupně. Je to především 
neutěšený stav šatních skříněk, které by si zasloužily renovaci, dále by si žáci přáli 
větší soukromí na toaletách, možnost zamykání kabinek a přepážky mezi pisoáry. 
Chtěli by také mít možnost koupit si svačinu ve školním bufetu a zavést internetové 
připojení do tříd.Ve městě by pak chtěli mít například moderně vybavené sportovní a 
lanové centrum a větší kontrolu veřejných míst a dětských hřišť ze strany policie. 
Většina názorů a nápadů žáků byla reálná a zaslouží si pozornost dospělých. A i 
když některé z nich z důvodu finanční náročnosti nebudou realizovány hned, je třeba 
se snažit o jejich prosazení a ukázat žákům, že jejich názory jsou důležité a že i oni 
jsou spolutvůrci chodu školy i města. 

K velkým změnám došlo v kolektivu pedagogických pracovníků. Noví učitelé: 
na zkrácený úvazek začal pracovat ve škole p. Petr Zahradník (Mechatronika; 
dochází ze ZŠ Masarykova). Důchodci: v práci pokračovaly p. Naďová (dyslektický 
kroužek pro děti 2. stupně, čeština pro cizince), p. Kuthanová (zkrácený úvazek Čj), 
p. Šauerová (zkrácený úvazek M) a p. Flaksová (zkrácený úvazek M), p. Hrubá 
(zkrácený úvazek VZ, VtV),  p. Řeřichová (zkrácený úvazek ŠD), p. Brantlová a p. 
Šťastná (obě 1. stupeň). Od září je v důchodu i p. Kantorová; také ona pokračovala 
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v práci na zkrácený úvazek (Nj, Z). Asistentky: sl. Míková, nově p. Věra Kulawiaková. 
V práci asistentky a zároveň učitelky pokračovaly p. Kameníková, p. Laníková a p.  
Popelíková. P. Špičák pracoval jako asistent a také jako učitel. P. Popelíková bude 
od září nového školního roku pracovat na plný úvazek jako učitelka. Odchody ze 
školy: na konci června jsme se rozloučili s dlouholetými učitelkami školy – s p. 
Kuthanovou,  p. Hrubou a s p. Brantlovou. V srpnu odchází také p. Šauerová. 
Všechny čtyři strávily ve škole mnoho let a za jejich práci jim patří velké poděkování. 
Ze školy odchází také p. Laníková a p. Kulawiaková – obě získaly místo na jiné škole 
jako učitelky. 

K velkým personálním změnám docházelo během celého školního roku  
ve školní jídelně. Vedoucí jídelny má stále problém získat dobré zaměstnance. 
Změny se nevyhnuly ani správním zaměstnancům - v červnu ukončily pracovní 
poměr p. Fričová a p. Vylítová, v srpnu odchází do důchodu p. Touš. Také jim patří 
za jejich práci velké poděkování. 

Od března 2017 pracují ve škole tři asistenti prevence kriminality  
– p. Wurmová, p. Poláčková (hlídají vstup do budovy 208)  a p. Rippl (koná dohled 
v šatnách v budově 194). 

 Pokračovali jsme ve výměně zkušeností formou vzájemných hospitací a formou 
miniškolení. Nabídli jsme žákům množství kroužků, otevřeli jsme ty, o které byl 
zájem. Pokračovali jsme v našich zavedených školních i mimoškolních aktivitách, 
zkoušeli nové.  
 
 Škola se zapojila do internetového systému a mobilní aplikace bojující proti 
šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR Nenech to být. Děti, které se 
v reálném světě bojí cokoliv udělat, mají možnost anonymně informovat školu  
o problému. Děti si vyhledají naši školu, vyplní své jméno, třídu a případně další 
informace o svém problému. Informace jdou přímo na E-mail ředitele školy, 
zástupkyně ředitele a výchovné poradkyně. Za měsíc fungování se objevila jedna 
informace. Se třídou prvního stupně, které se týkala, pracovala následně výchovná 
poradkyně.  
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Příloha       Hospodaření školy 
za rok 2016 

1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 53 / 47,34 23 / 20,166 
Dosažený průměrný 
měsíční plat 

28 899 16 173 

 
2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
a) Příjmy (kalendářní rok 2016) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

28 304,21  28 308,78 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

3 859  3 859 

dotace na provozní výdaje    
příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele  76,89 76,89 
poplatky od rodičů – školné ŠD 249,82  249,82 
příjmy z doplňkové  činnosti  2 639,61 2 639,61 
ostatní příjmy EU, čerpání fondů, další op 4 196,13  4 196,13 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2016) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční 548,68 633,93  1 182,61 
neinvestiční 27 760,10 8 397,26 2 239,70 38 397,06 
z toho:     
- přímé náklady 27 755,53 5 741,24 1 894,52 35 391,29 
    na platy pracovníků 19 762,54 116,28 451,79 20 330,61 
    ostatní osobní náklady 170,00 20,26 144,01 334,27 
    zákonné odvody + FKSP 7 013,46 41,49 163,37 7 218,32 
    náklady na DVPP 22,91   22,91 
    náklady na učební pomůcky 149,06 274,66  423,72 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 137,45 0,98 9,11 147,54 
    ostatní náklady včetně potravin 500,11 5 287,57 1 126,24 6 913,92 
 - provozní náklady 4,57 2 656,02 345,18 3 005,77 
    energie  1 501,50 238,20 1 739,70 
    opravy a údržba nemovitého majetku  661,01 52,57 713,58 
    nájemné  363,22 24,95 388,17 
    odpisy majetku 4,57 130,29 29,46 164,32 
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2016) 
 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 67,88 64,71 3,17 
Mzdové prostředky na platy 19 264,00 19 264,00 0 
Mzdové prostředky – OON 170,00 170,00 0 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 7 646 7 646 0 

* Zahrnuti i asistenti, bez DČ a ostatních zdrojů. 
 

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

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 1 700 
V oblasti cizích jazyků 4 4 160 
V oblasti SIPVZ   
K prohloubení odbornosti 21 18 050 
Odborná literatura pro učitele   
CELKEM 26 22 910 
 
Žádosti o dotace-mimo MŠMT /např. z KÚ…./ 
Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 
MPO Program EFEKT 2016 548 676 Kč 

 
Využívání EU fondů /EU peníze školám./ 
Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 
EU peníze školám*   
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Závěrečné zhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  
– celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2016, zhodnocení dosažených 
výsledků ( úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy ). 
 
Jaký byl minulý školní rok na ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194. 
 Minulý rok jsem se na tomto místě rozepsal. Letos mohu konstatovat, že vše 
podstatné týkající se školy, je vyčerpávajícím způsobem zapsáno v jednotlivých 
částech výroční zprávy.  
 

Poznámka k šetření ČŠI a testování kvality školy. 

Šetření  ČŠI jazyky – žáci školy skončili v lepším průměru. 

Šetření ČŠI Matematika, A j, Ch, - žáci 9.A a B výrazně lepší průměr, žáci 9.C slabší 
průměr. 

Testování Kvalita školy – v 7. a 9. třídách – v některých oblastech došlo ke zlepšení, 
u ostatních (včetně 3. a 5. tříd) kvalita zůstala stejná. 

Dokončení  a zveřejnění ŠVP na stránkách ČŠI. 

 
Stručný namátkový výčet všeho, týkajícího se financí: 
  
Dokončení administrace nových ŠABLON.  

Zpracování podkladů pro výběrové řízení na nákup samomíchacího kotle do ŠJ. 

Rozbory hospodaření za rok 2016 – kladný HV. 

208/I Zakončena realizace nové školní kuchyně a keramické dílny – čekáme  
na IROP. 

Malování, oprava fasády 133/IV a 194/I u vstupu. 

Činnost školy, úspěchy a problémy: 

Redukce počtu problémových žáků (opakované záškoláctví) - vylepšená spolupráce 
výchovných poradců s TU a OSPOD. 

Řada úspěchů v okresních kolech sportovních i předmětových soutěžích.  

Postupy z 1. a 2. míst předmětových olympiád do krajského kola olympiády 
zeměpisné, dějepisné, německého jazyka a ruského jazyka; v poslední jmenované  
postup z 1. místa až do celostátního kola.  

Pokračovala personální obměna nejen pedagogického sboru a personálu ŠJ – 
personální agenda je náročná na získávání informací o nových uchazečích o místo 
(kvalitních a slušných lidí ochotných dělat za malé peníze je nedostatek). 

Založení  zapsaného spolku Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, vypracování  
nových stanov,  získání zakládajících členů, jednání na rejstříkovém soudu, převzetí  
vedení účetnictví. 
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FORUM - Zdravá škola – Zdravé město.  

Plus řada dalších školních akcí a aktivit viz. výše a webové stránky školy. 

A do toho všeho ještě inkluze. I přes absolvovaná školení  je to všechno daleko 
horší, než jsme čekali. Pozápisová jednání s MŠ, PPP, SPC  a rodiči jsou jen 
počátkem. Získání peněz je doprovázeno přebujelou a mnohdy, kvůli 500 korunám 
zbytečnou a zdržující administrativou, spojenou s povinností vyplňování povinných 
podivných výkazů.  

 

 
 
 
Datum:  18. 9. 2017                                     Mgr. Karel Denk, ředitel školy                        
 
 

 

 

                                                                           Razítko organizace 
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Příloha č. 1 – Účast žáků v soutěžích 

Umístění 
Soutěž Název soutěže 

Počet 
zúčastněných 

žáků 1. místo 2. místo 3. 
místo 

republiková JrNBA LEAGUE 10    
 Ars Poetica 1 skupina    
 Pangea 13    
 Soutěž mladých zdravotníků 1družstvo    
krajská Ars Poetica 3 skupiny 1  2/1* 
 Soutěž mladých zdravotníků 1 družstvo 1   
 Matematická olympiáda 1    
 Dějepisná olympiáda 2    
 Biologická olympiáda 1    
 Zeměpisná olympiáda 1    
 Olympiáda v Čj 1    
 Štafetový pohár 1 družstvo   1 
 Pohár rozhlasu 2 družstva  2  
 Atletický čtyřboj 10  2/1*  
 Florbal 1 družstvo 1   
 Košíková 1 družstvo    
 McDonalds Cup 1 družstvo   1 
 Přebor v šachu 5    
okresní Zeměpisná olympiáda 3 1   
 Archimediáda 5    
 Florbal 3 družstva 1  2 
 Soutěž mladých zdravotníků 2 družstva  1 1 
 Biologická olympiáda 2   1 
 Soutěž v Aj 2    
 Olympiáda v Čj 2 1   
 Štafetový pohár 1 družstvo  1  
 Pohár rozhlasu 41 2   
 Soutěž v Nj 4  2 1 
 Ars Poetica 3 skupiny 3/2*   
 Dějepisná olympiáda 2   1 
 Stolní tenis 8 1*  1* 
 Atletický čtyřboj 10 2/1* 2* 1* 
 Přespolní běh 18 1*  2/1* 
 McDonalds Cup 2 družstva 1   
 Košíková 29 1 1  
 Sportovní gymnastika 13 1 1* 3/2* 
   Kopaná 1 družstvo 1   
 Matematická olympiáda 3    
 Pythagoriáda 4    
 Atletický trojboj 2 družstva  1  
 Volejbal 15    
 Přespolní běh 6    
 Vybíjená 1. stupeň 1družstvo    
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Poznámka : čísla označená * znamenají umístění jednotlivců v daných soutěžích. 

 
 
 
 


