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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, 

příspěvková organizace 

adresa školy Blatenská 540, 341 01 Horažďovice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75005557 

IZO školy 102164380 

IZO ředitelství 600068676 

vedení školy ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Šimková 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Stulíková, Mgr. 

Naděžda Chládková – do 16. 5. 2021, Mgr. Lucie 

Stulíková – od 17. 5. 2021 

kontakt tel.: 376 512 514, 731 247 694 

e-mail: zsblatenska@horazdovice.cz 

www: zsblatenska.horazdovice.cz 

 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Horažďovice 

adresa zřizovatele Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

kontakt tel.: 371 430 555-7 

e-mail: urad@muhorazdovice.cz 

www: sumavanet.cz/muhd 

 

 

1.3 součásti školy Kapacita 

Základní škola 570 

 

Školní družina 

120 

Školní klub 50 

Školní jídelna 550 

Základní škola speciální 10 

 

 

1. stupeň ZŠ 10 x 157 0 0 

2. stupeň ZŠ 8 x 162 0 0 

Základní škola se 

speciálními třídami 

3 x 21 0 0 

Školní družina x 4 119 x x 

Školní klub x 1 28 x x 

Školní jídelna ZŠ x x 285 x x 

Součást školy Počet 

tříd 

Počet 

oddělení 

Počet žáků 

 

Počet žáků 

§ 38 

Počet žáků 

§ 41 

mailto:urad@muhorazdovice.cz
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1.4 materiálně-technické zajištění školy 

Vybavení Počet 

Učebny, herny 40 učeben, 5 heren ŠD a ŠK 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

knihovna, multimediální pracovna 1. stupeň, 

odborné pracovny: informatika, přírodopis, fyzika, 

chemie, hudebna, jazyková pracovna NJ, jazyková 

pracovna AJ, výpočetní technika 2, matematika, 

hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis – 

zeměpis, školní dílny, cvičná kuchyně 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště areál pro 20 min. přestávky 

hřiště – běžecká dráha, volejbalové hřiště, hřiště na 

košíkovou s asfaltovým povrchem – NUTNÁ 

REKONSTRUKCE, NEODPOVÍDÁ 

SOUČASNÉMU STANDARDU 

dle ČŠI je problematická a neřešená skutečnost, že 

školní hřiště slouží jako přistávací plocha pro 

vrtulník letecké záchranné služby 

Sportovní zařízení tělocvična s vybavením 

Dílny a pozemky školní zahrada – velký areál, 1x zrekonstruovaný 

skleník, sad, 1x zrekonstruovaný domek na 

uskladnění nářadí, venkovní učebna pro pracovní 

činnosti – bude nutná rekonstrukce 

Žákovský nábytek nový, výškově stavitelný – ve všech kmenových i 

odborných učebnách 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

vybavenost dobrá 

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

vybavenost dobrá, doplňováno dle požadavků 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

vybavenost dobrá, doplňováno dle požadavků 

pedagogů a finančních možností školy 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Vybavení nadprůměrné: 

počet žákovských pracovních stanic: 66 PC ve 

čtyřech učebnách na 1. a 2. stupni ZŠ 

(multimediální pracovna pro 1. stupeň, učebna 

informatiky pro 2. stupeň, učebna fyziky, učebna 

chemie), 2 PC ve školním klubu pro přímou práci 

žáků, 30 notebooků a 22 tabletů pro přímou práci 

žáků) 

počet učeben vybavených audiovizuální 

technikou: 20 

počet pracovních stanic pro zaměstnance: 27 PC, 

36 notebooků pro domácí přípravu zaměstnanců 

další technické vybavení: školní server 

s nainstalovaným programem pro tvorbu výukových 

programů EduBase a dalšími výukovými programy 
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Provedené změny: v loňském roce se vybílily kmenové učebny budoucích šestých tříd. Opět 

se povedlo sehnat řemeslníky s lešením, proto se mohla vybílit obě schodiště od přízemí až do 

druhého patra na 2. stupni. Došlo k částečné výměně nábytku v odborné učebně přírodopisu – 

nainstalována sestava skříněk pro uložení pomůcek, do téže učebny byl zakoupen výškově 

stavitelný nábytek, který nahradil sestavu již nevyhovujících lavic. Celkovou proměnou 

prošel kabinet výchovné poradkyně – výmalba, nový nábytek. Do sborovny na 1. stupni byla 

nainstalována nová sestava skříněk, vznikl tím velký úložný prostor pro pomůcky pedagogů 

1. stupně. Dále došlo k rozšíření WiFi sítě. Byla naplánovaná výměna koberce v ředitelně a 

v kanceláři hospodářky školy, ale přednost jsme dali k položení koberce v kanceláři ZŘŠ na 

odloučeném pracovišti ZŠ 310. Dále byla zakoupena interaktivní tabule, která je umístěná v 

odborné učebně matematiky a hudební výchovy a slouží potřebám vyučujících těchto 

předmětů. Po domluvě se zřizovatelem proběhla rekonstrukce běžeckého oválu na školním 

hřišti. Ve školní jídelně se kompletně malovalo, zakoupila se chladící skříň o obsahu 600 l, 

automatický změkčovač k myčkám na nádobí a došlo k výměně zářivek ve varně v kuchyni a 

k výměně 2 kusů sprchových baterií s ramínkem u dřezů na mytí nádobí. 

Na odloučeném pracovišti ZŠ 310 došlo k rekonstrukci výtahu. Byly dokončeny malířské a 

natěračské práce v zázemí pro zaměstnance. Sborovna se nově vybavila tiskárnou s možností 

barevného tisku. V počítačové učebně byly nainstalovány zánovní PC, rovněž byly 

zakoupeny 2 tablety a 4 notebooky, které slouží jak pedagogům, tak i žákům k rozvoji 

počítačové gramotnosti. 

 

 

 

Navrhované změny: rekonstrukce železných dveří ve vestibulu; pokládka linolea v odborné 

učebně přírodopisu; kompletní výměna nábytku v kabinetu přírodopisu, kde je velmi zastaralé 

vybavení, zcela nevyhovující potřebám vyučujících; na 2. stupni vyměnit žaluzie, které jsou 

již leckde zcela nefunkční; do sborovny na 1. stupni novou kuchyňskou linku; do kmenové 

třídy L. Zábranské pořídit tabuli křídlovou na pylonovém stojanu; do kmenové třídy E. 

Novákové interaktivní projektor + tabule na stěnu + MS OFFICE; výměna nábytku v kabinetu 

školní družiny a školního klubu pro potřeby vychovatelek na uložení pomůcek a knih; pro 

potřeby vychovatelek ŠD a ŠK zakoupit notebook; nástěnku před školou nahradit novou, 

moderní; ve školní jídelně bude zapotřebí: výměna zářivek v přípravně kuchyně, zakoupit 

robot COUPE CL, což je krouhač na zeleninu, nahradit jím stávajícího robota z hliníku, který 

již nevyhovuje zásadám zpracování surovin, v ne příliš daleké budoucnosti bude nutné 

postupně kupovat nové spotřebiče do vybavení školní kuchyně, jelikož ty stávající jsou z roku 

2008, kdy proběhla rekonstrukce kuchyně; na úsek úklidu zakoupit úklidový stroj Viper LS 

160 HD; ZŠ 310 - započít s přípravou vybudování multisenzorické místnosti; rekonstrukce 

venkovního areálu včetně hřiště – v jednání se zřizovatelem. 
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1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 9. 2005 

Počet členů školské rady 9 

Složení školské rady ing. Hana Kalná, ing. Marie Velková, Bohuslava 

Kodýdková, Mgr. Lenka Zábranská, Mgr. Jaroslav 

Skolek, Mgr. Naděžda Chládková, Eva Kropáčková, 

Mgr. Martin Petrus, Mgr. Lenka Petrusová – do 6. 

5. 2021 

od 7. 5. 2021- Mgr. Petr Curko, Mgr. Lenka 

Zábranská, Mgr. Naděžda Polenová, František 

Huml, Eva Kropáčková, Bc. Dagmar Blatská 

Kontakt zabranska40@seznam.cz – do 15. 6. 2021     

PetrCurko@seznam.cz – od 16. 6. 2021                                                      

 

 

1.6 Údaje o občanském spolku při škole – Spolek rodičů při ZŠ Horažďovice, Blatenská 

Registrace 21. 10. 1991 

Zaměření činnost a provoz školy 

Kontakt Jaroslava Roubalová 

U Jatek 127 

341 01 Horažďovice 

j.roubalova@mlynmrskos.cz 
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2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy školy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělání 

Kód Obor vzdělání 

79-01-C/01 Základní škola 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program ZŠ (název, č. j.) Zařazené třídy 

Vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 44/8 - 2016 1.-5., 6.-9. 

Vzdělávací program ZŠ Blatenská 310  

Škola bez bariér č. j. 3008/2007 1.-9. 

 

 

3. Přehled pracovníků školy - údaje k 30. 06. – ZŠ 540 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (fyzický stav/přepočtený stav) – bez zástupů 

Počet všech pracovníků celkem 48/41,963 

Počet učitelů ZŠ 27/24,453 

Počet učitelů ZŠ se speciálními třídami 0 

Počet vychovatelů ŠD  5/3,499 

Počet asistentů pedagoga 5/2,75 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 10/6,261 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5/5 

 

 

3.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce  

 

Součásti 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 3.1 

SPgŠ SŠ jiné  VOŠ VŠ-Bc VŠ PF VŠ jiné+doplňující 

studium 

ZŠ 0 0 0 1 24,453 0 

ŠD 1 4 0 0 0 0 

 

 

3.3 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 495 100 ------------------------------------ 

- z toho počet neaprobovaných hodin 35 7,07 Tv, Hv, Pč, Z, Vv 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Počet vzdělávacích akcí 36 

Celkový počet účastníků 132 

Vzdělávací instituce NPI, KCJVŠ, PPP Klatovy, PPP Sušice,  MAS Pošumaví, APIV B, 

Info kariéra Plzeň, Člověk v tísni, Jihočeská robotika OPEN, 

Rychlá a efektivní komunikace G- Suite  

3. Přehled pracovníků školy - údaje k 30. 06. – ZŠ 310 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (fyzický stav/přepočtený stav) – bez zástupů 

Počet všech pracovníků celkem 8/ 6,875 

Počet učitelů ZŠ 0 

Počet učitelů ZŠ se speciálními třídami 4/ 4 

Počet vychovatelů ŠD  0 

Počet asistentů pedagoga 3/2,25 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1/ 0,625 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 0 

 

 

3.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce  

 

Součásti 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 3.1 

SPgŠ SŠ jiné  VOŠ VŠ-Bc VŠ PF VŠ jiné+doplňující 

studium 

ZŠ 0 0 0 0 4 0 

ŠD 0 0 0 0 0 0 

 

 

3.3 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 78 100 ------------------------------------ 

- z toho počet neaprobovaných hodin 0 100  

 

      

3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 10 

Celkový počet účastníků 22 

Vzdělávací instituce MAS Pošumaví, Info kariéra Plzeň, APIV B, Rychlá a efektivní 

komunikace G- Suite 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol – ZŠ 

540 

4.1 Zápis k povinné školní docházce  

 

Počet dětí u 

zápisu 

Počet odkladů školní docházky Očekávaný 

počet dětí 

Očekávaný 

počet tříd navržen skutečnost 

30 9 9 21 1 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

 

b) na střední školy zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých ročníků přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

7 0 3 12 12 3 37 

 

c) na soukromé školy přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

0 0 0 0 1 0 0 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených výučním listem přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

12 0 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

48 3 
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4.3 Počet žáků, kteří ze školy odešli v průběhu školního roku 

 do speciální 

školy 

do jiné ZŠ  Jiný způsob plnění 

PŠD 

Dodatečný odklad 

PŠD 

Počet žáků 0 11 0 1 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol – ZŠ 

310 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce  

 

Počet dětí u 

zápisu 

Počet odkladů školní docházky Očekávaný 

počet dětí 

Očekávaný 

počet tříd navržen skutečnost 

0 0 0 0 0 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

 

b) na střední školy zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých ročníků přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

c) na soukromé školy přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených výučním listem přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

1 0 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 
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Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku             v desátém ročníku v nižším ročníku 

2                                                    1 0 

 

 

4.3 Počet žáků, kteří ze školy odešli v průběhu školního roku 

 do speciální 

školy 

do jiné ZŠ  Jiný způsob plnění 

PŠD 

Dodatečný odklad 

PŠD 

Počet žáků 0 2 0 0 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků – ZŠ 540 

 

5.1 Prospěch žáků na konci školního roku 

 

Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  

 

Neprospělo Z toho  

Po opravných 

zkouškách 

neprospělo 

Ročník 

opakuje 

Hodnoceno 

slovně 

319 222 94 3 0 
 

1 

 

5.2 Přehled o chování (za celý školní rok) 

 

Počet 

žáků 

celkem 

Pochvaly Napomenutí 

třídního učitele 

Důtky třídního 

učitele 

Důtky 

ředitele školy 

2. stupeň 3. stupeň 

319 30 5 12 7 4 0 

 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na 

žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň  7 119 45,34 21 0,13 

2. stupeň 12 107 74,73 135 0,83 

Celkem 19 226 60,27 156 0,49 

 

  



11 

 

5.4 Údaje o podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

 

 

5.5 Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

 

Volitelné předměty Nepovinné předměty 

Mechatronika náboženství 

Sportovní hry  

Konverzace v anglickém jazyce  

 

  

Druh postižení, podpůrná opatření (kód) Ročník Počet 

žáků 

PO 2 – 00T4MZ00 2. 1 

PO 3 – 06T7T00 3. 1 

PO 2 – 04M6M00 3. 1 

PO 2 – 07T4M00 3.,7. 2 

PO 2 – 00T4M00 3. 1 

PO 2 – 06S7M00 3. 1 

PO  –  07S0000 2., 4., 

5., 6., 

7., 8. 

9 

PO 2 – 07S6MV0 4. 1 

PO 3 – 00T0000 4., 5. 2 

PO 2 – 00T0000 7. 1 

PO 2 – 06M0000 4. 1 

PO2 -  07S4M00 4. 1 

PO 3 – 18M7S00 5. 1 

PO 2 – 07T0M00 5. 1 

PO 2 – 07M0000 5. 1 

PO 3 – 07T6S00 6. 1 

PO 2 – 07S6M00 6. 1 

PO 3 – 07T6S00 + 4M0000 6. 1 

PO 2 – 00T6S00 6. 1 

PO 2 – 07M6M00 7. 1 

PO 2 – 06S0000 7. 1 

PO 2 – 06M0001 7. 1 

PO 3 – 01M00V0 7. 1 

PO 2 – 00M00K0 8. 1 

PO 2 – 07T00Z0 9. 1 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků – ZŠ 310 

 

5.1 Prospěch žáků na konci školního roku 

 

Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  

 

Neprospělo Z toho  

Po opravných 

zkouškách 

neprospělo 

Ročník 

opakuje 

Hodnoceno 

slovně 

23 7 13 3 0 3 6 

 

5.2 Přehled o chování (za celý školní rok) 

 

Počet 

žáků 

celkem 

Pochvaly Napomenutí 

třídního učitele 

Důtky třídního 

učitele 

Důtky 

ředitele školy 

2. stupeň 3. stupeň 

23 3 5 0 1 0 0 

 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na 

žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 624 49,38 0 0 

2. stupeň 599 59,90 0 0 

Celkem 1241 53,96 0 0 

 

 

5.4 Údaje o podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Druh postižení, podpůrná opatření (kód) Ročník Počet 

žáků 

lehké mentální 1. stupeň 2.-5 9 

lehké mentální 2. stupeň 6.,7.,9. 6 

středně těžké mentální 1. stupeň 3.,5. 3 

středně těžké mentální 2. stupeň  9., 10. 2 

těžké mentální 1. stupeň 6. 1 

těžké mentální 2. stupeň 9.,10. 2 

PO 3 – 01M0000 2.-7.,9. 12 

PO 3 – 01M6M00 4.,5. 2 

PO 4 – 11M2S00 7. 1 

PO 4 – 01S0T00 5. 1 

PO 4 – 11S5S00 3. 1 

PO 4 – 11M2S00 4. 1 

PO 4 – 01S0000 9. 1 
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PO 4 – 11S4T00 10. 1 

PO 5 – 11T5T00 6. 1 

PO 5 – 11T4T00 9.,10. 2 

 

5.5 Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

 

Volitelné předměty Nepovinné předměty 

0 0 

0 0 

 

 

6. Nadstandardní aktivity  

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

 

V rámci hlavní činnosti: Kroužky 

Mažoretky  

Vaření 

Hudební kroužek – flétna 

Keramika 

Muzicírování 

Přírodovědný 

Multimediální 

Český jazyk pro 9. ročník 

Matematika pro 9. ročník 

Německý jazyk pro 6. ročník 

Německý jazyk pro 7. ročník 

Konverzace v Aj pro 8. ročník 

Bohužel kvůli Covidu – 19 a s tím souvisejícím plošným uzavření škol se nabízené kroužky 

nerozběhly. Pouze Český jazyk pro 9. ročník a Matematika pro 9. ročník.  

 

V rámci doplňkové činnosti: 

Pronájem tělocvičny 

Stravování ve školní jídelně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Mimoškolní aktivity  

 
Třída Datum/název akce Zaměření k učivu 
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1.A 7. 9. Adaptační dopoledne  

1.B 8. 9 Adaptační dopoledne  

6.A 10. 9 Adaptační den  

6.B 9. 9. Adaptační den  

4.A 4. 9 a 10. 9. Kurz dopravní výchovy VL 

5.A 4. 9 a 10. 9. Kurz dopravní výchovy VL 

4.B 4. 9 a 14. 9. Kurz dopravní výchovy VL 

5.B 4. 9 a 14. 9. Kurz dopravní výchovy VL 

3.A 21. 9 Exkurze města PRV 

9.A,9.B 11. 11. on-line DOD na SŠ Sušice Volba povolání 

9.A,9.B 13. 11. on-line Burza škol Volba povolání 

9.A, 9.B 
19. 11. Info kariera Plzeň on-line festival 

Posviť si na budoucnost 
Volba povolání 

1.-5.roč. 
3. 6 a 4. 6. LEGIOVLAK – prohlídka 

historických vozů 
VL 

9.A 31. 3. Referát o EU on-line OV 

9.B 12. 4. Referát o EU on-line OV 

7.B 3. 5. Beseda: xenofobie, rasismus, migrace OV, TV 

7.A 13. 5. Beseda: xenofobie, rasismus, migrace OV, TV 

3.A 27. 5. Výuková vycházka TV, PRV 

3.A 15. 6. Výuková vycházka TV, PRV 

4.A, 4.B 17. 6. Westernový ranč Podolí – školní výlet  

9.A,9.B 21. 6. Rabí - turistický výlet  TV, Př 

6.A 23. 6. Prácheň – školní výlet  

9.B 23. 6. Cyklistický výlet TV 

6.B 23. 6. Hluboká nad Vltavou – školní výlet  

1.A,1.B 23. 6. hrad Kašperk – školní výlet  

7.A 25. 6. okolí Horažďovic – školní výlet  

7.B 25. 6. Horažďovice-Rabí – školní výlet  

9.A,9.B 25. 6. Biologická exkurze podél řeky Otavy Př 

8.A,8.B 25. 6. Velké Hydčice, Prácheň – školní výlet  

5.A 25. 6. Železničářské depo - exkurze VL 

2.A,2.B 28. 6. Pěší túra do Střelských Hoštic TV, Prv 

9.A 28. 6. Cyklistický výlet TV 

5.A,5.B 28. 6. Velké Hydčice- pěší výlet TV, VL, PŘÍR 

3.A,3.B 29. 6. hrad Rabí – školní výlet  

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Výrazné úspěchy v soutěžích 

 
Název soutěže Počet 

zúčastněných 

Umístění - 

okres 

Umístění  - kraj 

Školn

í kolo 

Okresní 

kolo 
1. 2. 3. 1. 2

. 

3. 4.-

10. 
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Logická olympiáda 3 
 

       
Soutěž malých podnikatelů 12 

(tým) 

 

  
 

 
1 

   

Přírodovědný klokan 3         

BRLOH – Brněnská logická hra 4 

(tým) 

     4   

Soutěž rybářských dovedností 1        1 

Dějepisná olympiáda 1         

Olympiáda v českém jazyce 2 2   1     

Matematická olympiáda 1         

Ekománie – ekologická soutěž 3        2 

Chemická olympiáda 1 1  1      

Biologická olympiáda 2        2 

Matematická olympiáda 5 5 2 1      
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6.4 Spolupráce s dalšími subjekty (při plnění úkolů ve vzdělávání) 

Komentář: Při plnění úkolů ve vzdělávání škola dlouhodobě spolupracuje s těmito 

organizacemi:  

Info Kariéra – zaměstnanci této organizace se pravidelně zúčastňují informativních schůzek 

8. a 9. ročníků, na kterých hovoří s rodiči nejen o dalším vzdělávání jejich dětí na středních 

školách. Nabízejí služby pro školu – pedagogy, žáky i jejich rodiče. 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Strakonicích navštěvují žáci devátých ročníků. 

Absolvují program, ve kterém se dozví informace o trhu práce v našem regionu. Spolu 

s poradkyní zhodnotí volbu povolání, vyplní a vyhodnotí různé testy. 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Sušici zajišťuje pro žáky devátých tříd informace o trhu 

práce v našem regionu. 

PPP v Sušici a Klatovech – poradenské pracoviště zajišťuje vyšetření a následné přešetření 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž i vyšetření pro žáky nadané. Někteří 

žáci jsou vyšetřeni v PPP Strakonice, jelikož místem bydliště patří tam. 

PPP Domažlice – v rámci projektu APIV B jsme začali spolupracovat i s touto poradnou. 

Proběhlo zde vyšetření nadaného žáka naší školy. 

SPC Strakonice zajišťuje vyšetření a následné přešetření žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, převážně žáků s mentálním postižením. Těchto služeb využívá hlavně odloučené 

pracoviště ZŠ 310, kde se žáci vzdělávají ve speciálních třídách. 

SPC Plzeň zajišťuje vyšetření a následné přešetření žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

SVP Domažlice zajišťuje ambulantní nebo pobytový servis pro žáky, kteří mají výchovné 

problémy. Každý rok se někteří žáci naší školy tohoto pobytu zúčastní, ne všichni ho však 

absolvují do konce. Většinou je ukončen na přání rodičů. 

OSPOD Horažďovice, Sušice, Strakonice, Klatovy zajišťují pro školu odborné konzultace 

a rady. Navštěvují rodiny našich žáků, které mají výchovné problémy. Pokud je potřebné, 

účastní se jednání výchovné komise přímo ve škole. 

NIŽ Plzeň – organizace je zastoupená Jitkou Kultovou, se kterou žáci absolvují program 

Prevence nežádoucích těhotenství.                             

ACET ČR, a.s. a Šimon Velkoborský zajišťují prevenci šikany, kyberšikany, konzumace 

alkoholu, kouření, vývoje intimity – sexuality. 

Karel Průcha přednáší pro žáky 8. tříd témata návykové látky, třídění, účinky, legislativa. 

Policie ČR – spolupráce nebývá častá 

Městská policie – zajišťuje besedu Práva a povinnosti občana, seznamuje žáky naší školy 

s kamerovým systémem města Horažďovice 

HZS Horažďovice zajišťuje odbornou pomoc při evakuaci školy – řízený poplach, proškolení 

žáků osmých tříd. 

SŠ Horažďovice - účast našich žáků v kroužcích technické výchovy  

SŠ Horažďovice - účast našich žáků v kroužcích technické výchovy 

SŠ Sušice - účast našich žáků v kroužcích technické výchovy 

SPŠ Volyně – naši žáci se zúčastňují projektového dnu Alternativní zdroje energie 

Prevence Klatovy – Dana Ladmanová jako preventistka se věnuje besedám se žáky 1. – 9. 

ročníků 

Městská knihovna Horažďovice – zajišťuje odborné přednášky, divadelní představení a 

soutěže pro žáky 

Městské muzeum a Galerie Horažďovice – organizují výstavy, přednášky a exkurze pro 

žáky 

DDM, Envicentrum Proud a Přírodovědná stanice Horažďovice – přednášky, 

komentované prohlídky a exkurze dle potřeby školy 
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6.5 Mezinárodní styky 

Komentář: Partnerská škola v Německu – Mittelschule v Neunburgu vorm Wald. 

 

6.6 Projekty 

Komentář: Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do těchto projektů: 

Obědy do škol v Plzeňském kraji  

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - APIV B  

Učíme se podnikavosti 

Učebna informatiky na 2. stupni 

Učebna chemie 

Multimediální pracovna na 1. stupni 

Šablony II 

Nenech to být 
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7.  Výchovné poradenství 

7.1 Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství 

Komentář: Ve školním roce 2020/2021 jsme dosáhli téměř všeho, co si škola v oblasti 

výchovného poradenství naplánovala. Samozřejmostí byla péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a také o žáky nadané. Na vyhledávání nadaných žáků škola 

spolupracovala s organizací Mensa.  

Žáci devátých tříd se věnovali přípravě k přijímacím zkouškám a to většinou on – line. 

V jarních měsících žáci mohli navštěvovat ve škole individuální konzultace k přijímacím 

zkouškám. Někteří žáci toho využili. Většina žáků postupuje na třetí stupeň vzdělávání do své 

vyvolené školy. 

Covidová doba nepřála exkurzím na SŠ. Žáci měli šanci alespoň v on – line prostoru poznat 

prostředí vybraných SŠ. SŠ hbitě zareagovaly na situaci a dny otevřených dveří proběhly on – 

line. Prostřednictvím INFO KARIERY se žáci mohli účastnit festivalu Posviť si na 

budoucnost. Mohli diskutovat s představiteli zúčastněných škol, debatovat s karierovými 

poradci ze SŠ, nebo si pouze pustit informační videa. 

Jakmile se škola vrátila k prezenční formě výuky, obnovila se možnost účastnit se kroužků 

technické výchovy. Této příležitosti využili zájemci ze sedmých a osmých tříd. Kroužků se 

účastnili ve SŠ v Horažďovicích a v ZŠ a SŠ Oselcích. 

Spolupráce s MAS spočívala v absolvování velkého množství webinářů. Ty byly hlavně 

zaměřeny na pedagogy. Některé i pro rodiče. Další pro školu příjemnou aktivitou je možnost 

zapůjčení stavebnic pro robotiku a možnost konzultace případných problémů s odborníky, 

které MAS zajistila. 

Spolupráce v projektu APIV B pokračovala hlavně prostřednictvím webinářů pro 

management školy a také koučovací službou. 

CKP – tento školní rok zakončilo svoji činnost, převážně formou e- mailovou. 

V minulém školním roce bylo na škole vytvořeno Školní poradenské pracoviště. V letošním 

školním roce tým pedagogů se pravidelně setkával a řešil vzniklé situace. 

Škola spolupracovala s PPP, SPC, SVP, ÚP, OSPODEM, POLICIÍ ČR, MAS POŠUMAVÍ, 

INFO KARIÉROU PLZEŇ, SŠ HORAŽĎOVICE, SŠ OSELCE. 

 

 

7.2 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 

Komentář: Prevence v rámci možností probíhala podle plánu. 

Prvňáčci zahájili školní rok adaptačním dopolednem plném her. Žáci ze šestých tříd zahájili 

školní rok také adaptačním dnem. Žáci si budovali své místo v kolektivu a snažili se 

spolupracovat na zadaných úkolech. 

Třídní učitelé na 1. stupni se prevenci věnovali samostatně.  

První třídy 

V průběhu roku jsme se zabývali těmito tématy: vztahy ve třídě, tolerance, spolupráce, 

vzájemné vztahy mezi žáky, pomoc ostatním, slušné chování, šikana. Vše v hodinách ČJ, 

PRV. 

Druhé třídy 

Se žáky jsme řešili vztahy ve třídě, toleranci, spolupráci, vzájemné vztahy mezi žáky, pomoc 

ostatním, slušné chování, šikana, kyberšikanu a nebezpečí internetu. 

Daná témata vztahy ve třídě, tolerance, spolupráce, vzájemné vztahy mezi žáky, pomoc 

ostatním se prolínala hlavně v předmětu prvouka, český jazyk a výchovy. 

V průběhu roku jsme se zabývali prevencí šikany a kyberšikany. Říkali jsme si, jak se 

zachovat v ohrožujících situacích. Toto téma jsme zařadili kvůli přechodu na distanční výuku, 

kdy bylo potřeba s touto problematikou takto malé děti seznámit. 
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Třetí třídy 

S dětmi byla v hodinách prvouky i českého jazyka probírána problematika vzájemných vztahů 

mezi žáky, chování žáků k dospělým osobám v budově školy i mimo budovu školy, chování v 

krizových situacích. Bylo probíráno také téma šikany i kyberšikany.. 

Žáci zvolená témata velmi dobře chápali, komunikovali mezi sebou, vzájemně se doplňovali. 

Čtvrté třídy 

Daná témata se prolínala hlavně předměty český jazyk, vlastivěda a pracovní činnosti. Často 

byla i do ostatních hodin zařazována skupinová práce (členové vybíráni náhodně, losem), při 

které děti rozvíjely vzájemnou komunikaci, spolupracovaly a tolerovaly se. V průběhu roku 

vkládána témata na prevenci šikany, jak se zachovat v ohrožujících situacích. 

Témata: vztahy ve třídě, práce s třídním kolektivem, vzájemná tolerance, prevence šikany a 

kyberšikany. 

Prevence se dále týkala také závislosti, především na Facebooku, na počítačových hrách. 

Hlavně v době distanční výuky, kdy děti trávily spoustu času u počítače. 

Páté třídy 

V průběhu šk. roku 2020/21 proběhly akce, které byly zaměřeny zvláště na zlepšení vztahů ve 

třídě, šikanu a kyberšikanu. Všechna témata byla průběžně realizována prostřednictvím vhodně 

volených témat v rámci všech vyučovacích předmětů. Na zlepšení vztahů ve třídě je třeba dbát 

i v dalších ročnících, problémových situací ale bylo minimum. Na konci šk. roku žáci 

vypracovali dotazník na téma ŠIKANA. Jeho vyhodnocení ukázalo, že žáci jsou ve třídě 

spokojeni. Přesto výsledky upozornily na problém, který bylo nutno vyřešit. Je vhodné i nadále 

volit takové formy práce, které podporují kooperaci a spolupráci žáků. Přínosem pro třídní 

kolektiv určitě bude, že na začátku dalšího šk. roku proběhne několikadenní adaptační kurz. 

Na druhém stupni se prevenci věnovali v distanční výuce především třídní učitelé v rámci 

třídnických hodin. Byla diskutována témata například šikany, KYBERŠIKANY, nebezpečí 

závislosti na mobilním telefonu či počítačových hrách. 
Prostřednictvím webináře žáci ze šestých tříd absolvovali program s lektorkou Jitkou 

Kultovou z NIŽ. Tématem on – line setkání bylo DOBRODRUŽSTVÍ DOSPÍVÁNÍ. Žáci 

hodnotili program velice kladně. 

Sedmé třídy prostřednictvím organizace pro pomoc uprchlíkům absolvovali webinář Migrace 

a integrace cizinců a uprchlíků v České republice. Program žákům poskytnul zajímavé 

informace a také upřesnil dezinformace. 

Žáci devátých tříd s lektorkou Jitkou Kultovou zažili program prevence nežádoucího 

těhotenství. Žáci jako každoročně, tak i letos získali potřebné informace a správný pohled na 

věc.  

V prezenční formě žáci sedmých až devátých tříd absolvovali besedu s panem Průchou. 

Každý ročník se dozvěděl informace o návykových látkách, přizpůsobených věku žáků. 

Informace se týkaly návykových látek jako celku, ale i pití alkoholu, kouření cigaret či rizika 

pití energetických nápojů. 

Poměrně dlouhá a psychicky náročná distanční výuka v tomto školním roce byla možnou 

půdou pro vznik či rozvoj různých psychických problémů. Žáci obou stupňů, byly opakovaně 

prostřednictvím dotazníků anonymně i adresně žádáni, aby se k situaci vyjádřili, svěřili se se 

svojí bolístkou, aby se problém mohl zavčas řešit. Ze šetření nedošlo k žádným vážným 

situacím, které by potřebovaly neodkladné vyřešení. 
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Akce uskutečněné v rámci minimálního preventivního programu  

Třída Datum Název akce 

1.A 7. 9. Adaptační dopoledne zaměřené na hry s poznáváním 

1.B 8. 9. Adaptační dopoledne zaměřené na hry s poznáváním 

6.A 10. 9  Adaptační den 

6.B 9. 9 Adaptační den 

6.A 21. 9., 5. 10. Šikana, kyberšikana 

6.B 29. 9., 6.10 Šikana, kyberšikana 

6.A 8. 3. Dobrodružství dospívání – NIŽ Plzeň, J. Kultová 

9.A 9. 3. Prevence nechtěného těhotenství – NIŽ Plzeň, J. Kultová 

9.B 10. 3. Prevence nechtěného těhotenství – NIŽ Plzeň, J. Kultová 

6.B 12. 3 Dobrodružství dospívání – NIŽ Plzeň, J. Kultová 

8.B 3. 6. Návykové látky, prevence – K. Průcha 

8.B 4. 6. Návykové látky, prevence – K. Průcha 

7.A 10. 6. Návykové látky, prevence – K. Průcha 

7.B 11. 6. Návykové látky, prevence – K. Průcha 

9.A 22. 6. Návykové látky, prevence – K. Průcha 

9.B 24. 6. Návykové látky, prevence – K. Průcha 

   

   

   

   

 

7.3 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Horažďovice, Strakonice, Sušice a střediska výchovné 

péče 

Komentář: Spolupráce s výše jmenovanými orgány je výborná. Spolupracujeme s PPP 

Klatovy, PPP Sušice, PPP Strakonice, PPP Klatovy, PPP Plzeň, SVP v Domažlicích, dále 

s SPC Strakonice a SPC Plzeň.  Kdykoli je problém, můžeme se na ně obrátit a vždy se najde 

řešení ku prospěchu žáků. Samozřejmě jejich služby využíváme i formou konzultací o našich 

žácích. Pokud rodiče nemají možnost či snahu objednat své dítě na vyšetření do poradny, 

vždy se škola s PPP domluví. 

I v období uzavírání škol během školního roku 202/2021 spolupráce s výše jmenovaným 

subjekty probíhala, samozřejmě v menší míře. Vyšetření, která se v době uzavírání škol 

nestíhala, pokračovala po nástupu žáků do školy a dále pak v letních měsících tak, aby bylo 

od září 2021 vše v pořádku a žáci mohli mít podpůrná opatření řádně nastavená. Jednalo se 

hlavně o asistenty pedagoga a nastavení předmětu speciálně pedagogické péče. 

 

 

7.4 Spolupráce s rodiči 

Komentář: Spolupráce s rodiči je uspokojivá. Hned v září rodiče využívají informativní 

schůzky, na kterých se seznámí s jednotlivými vyučujícími a jejich požadavky. Další setkání 

proběhnou v listopadu a v dubnu na třídních schůzkách, v říjnu na Dni otevřených dveří, 

popřípadě dalších akcích pořádaných školou. Většina rodičů se účastní akcí školní družiny. 

Pokud by byl jakýkoli problém, rodiče dodržují postup: třídní učitel, výchovná poradkyně, 

vedení školy. 

Bohužel pandemická situace výše uvedený model značně narušila, jelikož zmíněné akce 

nemohly probíhat. Přesto se neobjevil závažnější problém v komunikaci rodiče – škola a 
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naopak. S distanční výukou byli rodiče spokojeni.  

 

 

 

8. Rozhodovací řízení  
 

8.1 Rozhodnutí (výkon státní správy – tučně) 

 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet odvolání 

Přijetí k základnímu vzdělávání 58 0 

Odklad povinné školní docházky 9 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Povolení individuálního vzdělávacího plánu 12 0 

Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 0 0 

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání 

podle § 55 

0 0 

Povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 0 0 

Ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 0 0 

 

8.2 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 

 

8.3 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 
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9. Kontroly 

 
9.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti vykonané Českou školní inspekcí 

Předmět kontroly: Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení 

v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst.2 písm. a) školského 

zákona. 

Závěr: inspekční činnost proběhla on-line, výstupem nebyl Protokol o šetření. 

 

9.2 Ostatní kontroly 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti vykonané Městem Horažďovice 

Předmět kontroly: Prověření hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020, kontrola 

účetní závěrky, hospodaření s majetkem, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, nové 

vnitřní předpisy, odstranění nedostatků z předchozí kontroly. 

Závěr: porušení § 30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; oprava 

účtu 403, Software na evidenci majetku – chybí využití softwaru na účetní odpisy majetku; 

porušení § 4 odst. 8 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; 

dodržování správné evidence členění hlavní činnosti x doplňkové činnosti, evidence skladu 

potravin. 

 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti vykonané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR 

Předmět kontroly: platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného. 

Závěr: Nedodržením § 5 zákona č. 592/1992 Sb. Vznikl přeplatek pojistného ke dni 1. 9. 

2020 ve výši 1 273,00 Kč. 

 
Údaje o výsledcích kontrolní činnosti vykonané Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Předmět kontroly: Operační program potravinové a materiální pomoci – Obědy do škol 

v Plzeňském kraji 2019/2020. 

Závěr: Při kontrole finanční části projektu nebyly vyčísleny žádné nezpůsobilé výdaje. 

 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti vykonané Krajskou hygienickou stanicí 

Plzeňského kraje 

Předmět kontroly: kontrola jídelníčku, zdravotních průkazů, systému HACCAP 

Závěr: Kontrola neshledala nedostatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
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Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2020 (k 31. 12.) 

                                                                                                                                            v Kč 

a) Výnosy 

            Celkové výnosy 

            Z toho: 

1) Poplatky od zákonných zástupců                      

2) Výnosy z doplňkové činnosti 

3) Ostatní výnosy 

35 477 822,80 

 

 

       64 104 

     190 129   

35 223 589,80 

b) Náklady 

1) Neinvestiční náklady celkem 

Z toho: 

- Náklady na platy pracovníků školy 

- Ostatní osobní náklady 

- Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 

- Náklady na učebnice, učební texty a učební pomůcky, DVPP 

- Ostatní provozní náklady 

 

35 472 770,20 

 

21 436 234 

       43 250 

  7 251 750        

     150 817,67  

  6 590 718,53     

   

 

 

Výsledek hospodaření školy                                                            

- Hlavní činnost          Kč   - 4 614,35 

- Doplňková činnost   Kč      9 666,95 

 

Hospodaření školy jako příspěvkové organizace -  ziskové  Kč  5 052,60   

 

c) Investiční výdaje celkem   - Kč 611 794,39 

 

Název projektu: Učebna fyziky – projekt financovaný z IROP /Integrovaný regionální 

operační  program/ - ukončený projekt 
 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005965 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 

 

Celkové náklady: Kč 2 031 301,44 

 

Výše proplacené dotace: Kč 1 883 756,36 

 

Spoluúčast zřizovatele – Město Horažďovice:   –  Kč 147 545,08 

investiční výdaje –     Kč 99 145,08 

neinvestiční výdaje – Kč 48 400,- 

 

 

 

11. Analýza školního roku a perspektivy školy v dalších letech 

 

Technické zázemí a materiálové vybavení školy: 
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Komentář: technické zázemí i materiální vybavení školy má uspokojivou úroveň. Vybavení 

školy audiovizuální a výpočetní technikou je nadprůměrné. Pokračovali jsme v malířských a 

natěračských pracích – 1. stupeň, 2. stupeň, obě schodiště na 2. stupni, všechny prostory 

školní kuchyně a sklepů. Začala rekonstrukce učebny přírodopisu – částečná výměna skříněk, 

byl zakoupen výškově stavitelný nábytek. Kompletní proměnou prošel kabinet výchovné 

poradkyně. Do sborovny na 1. stupni byla nainstalována nová sestava úložných skříní. Dále 

jsme zakoupili interaktivní tabuli, která slouží pedagogům a žákům v odborné učebně 

matematiky a hudební výchovy. Do školní jídelny byla zakoupena chladící skříň, automatický 

změkčovač k myčkám na nádobí, došlo k výměně zářivek  ve varně v kuchyni a k výměně 

sprchových baterií s ramínkem u dřezů na mytí nádobí.  

 Jelikož se školní rok 2020/2021 nesl hlavně ve znamení distanční výuky, zakoupených 

pomůcek příliš nebylo. 2. stupeň: textilní tabule na zeď, ultrazvuková čistička, laboratorení 

váhy a drobné pomůcky do chemie, Steinheilova lupa (12 ks ), USB hub 10 port, Stabilizátor 

Moza Air Cross 2 Profi, Fotosvěštlo Rollei Lumen Pocket černý, Fotosvětlo Terronic Basic 

Hobby LED. 1. stupeň: robotické stavebnice LEGO WeDo, robotické hračky\ Bee-Bot, 

skříňka na mapy do prvoučného kabinetu, bezdrátový set mikrofonů, web kamery pro potřeby 

distanční výuky, učebnice přírodovědy pro 4. a  5. ročník a učebnice vlastivědy pro 4. ročník.   

V dalších letech je potřeba zaměřit se na modernizaci cvičné kuchyňky a dílen. Kmenové 

učebny jsou všechny vybaveny novým nábytkem, v dalších letech by měly přijít na řadu 

kabinety. Dále se zaměřujeme na úpravu školní zahrady. Po domluvě se zřizovatelem dochází 

ke kácení starých stromů. Do budoucna počítáme s rekonstrukcí včelína, který by měl sloužit 

jako odborná učebna hlavně přírodopisu a pracovních činností (zřejmě bude součástí 

rekonstrukce celého areálu).  Zcela nevyhovující je školní hřiště. Jeho rekonstrukce je 

v jednání se zřizovatelem. Ve školním roce 2020/2021 po domluvě se zřizovatelem proběhla 

rekonstrukce běžeckého oválu. V následujících letech by měla proběhnout rekonstrukce 

celého areálu školy.                  

 

Výchovně vzdělávací činnost školy: 

Komentář: Výchovně-pedagogický proces probíhal pod vedením kvalifikovaných 

pracovníků. Ve všech ročnících probíhala výuka podle ŠVP. Průběžně se pokračovalo 

v zabezpečení učebnicemi a vyučovacími pomůckami. 

Po celý školní rok měly probíhat akce tak, jak byly naplánované. Bohužel školní rok 

2020/2021 se nesl především ve znamení distanční výuky, tudíž jsme stihli na začátku 

školního roku adaptační dopoledne a dny a na konci roku převážně školní výlety jednotlivých 

tříd. Velkou pozornost škola věnuje prevenci rizikového chování. Třídní učitelé úzce 

spolupracují s výchovnou poradkyní, která je zároveň i metodičkou prevence. Vyberou akci 

pro třídu, kterou pak výchovná poradkyně s vedením školy zrealizuje. Většina těchto akcí 

probíhala on-line. Kupodivu měli žáci zájem, i když už je distanční výuka leckdy nebavila. Je 

nutné preventivně předcházet vzniku všech nežádoucích projevů a vzniklé ihned řešit ve 

spolupráci se žáky nebo jejich zákonnými zástupci. 

Prospěch žáků napříč celou školou je stále velmi podobný. Při řešení školních neúspěchů 

musí pravidelně spolupracovat učitelé, rodiče i samotní žáci. Mnohdy je nutná i odborná 

pomoc či pomoc Školního poradenského pracoviště, které je v naší škole zřízeno.  Pedagog by 

měl i chválit, protože právě pochvala je jednou ze základních potřeb člověka. Hlavními 

příčinami kázeňských opatření je časté zapomínání, neplnění školních povinností, případně 

nevhodné chování. 

Po zkušenostech z roku předešlého došlo především ke sjednocení platformy pro on-line 

vzdělávání žáků. Dominantním místem výuky se tak stal systém Google Classroom, který 

umožňuje jak vzdělávání synchronní, tak i vzdělávání asynchronní. Pedagogičtí pracovníci 

naší školy prošli začátkem roku školením G-Suite, takže byli na práci v on-line prostředí 

připraveni. 

Zatímco minulý školní rok byla distanční výuka na naší škole vedena hlavně asynchronním 

způsobem, letos jsme se zaměřili na skloubení plnění samostatných úkolů a online hodin. Zde 

byla zapotřebí spolupráce učitelů tak, aby byl denní rozvrh žáků efektivní a vyvážený. Ze 
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strany žáků byla situace podobná jak v roce předešlém. Někteří jedinci se v distanční výuce 

doslova našli, jiní se s ní smířili, ale vyskytli se i žáci, kteří měli s plněním úkolů obtíže. 

V takovém případě bylo na třídním učiteli, aby vyhodnotil situaci a nabídl dotyčnému žákovi 

pomoc, a to ať už formou zapůjčení moderní techniky nebo přípravou učebních podkladů na 

papír. 

Byli jsme si vědomi, že školní rok 2020/2021 nebyl lehký pro žáky ani pro pedagogy, proto 

hodnocení žáků na vysvědčení bylo prováděno tolerantně s přihlédnutím k rodinnému zázemí 

každého jednotlivce. 

A že jsme jako škola v distanční výuce uspěli, svědčí slova rodičů na začátku školního roku 

2021/2022: V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ ŠKOL UDRŽET KVALITU DISTANČNÍ VÝUKY. 

Pochvala i výzva pro nás pro všechny. 

Důraz je samozřejmě kladen i na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci 

možností je školen celý pedagogický sbor přímo ve škole – jedná se hlavně o semináře 

v rámci projektu APIV B. Jinak si pedagogové vybírají vzdělávací semináře hlavně v NIDV 

/NPI/ a KVCJ v Plzni. Školili jsme se hlavně prostřednictvím webinářů. 

V budoucnu se budeme dále zaměřovat na modernizaci výuky – nesmí převažovat frontální 

vyučování, důraz klást na zavádění progresivních a efektivních forem výuky, na posílení 

interaktivní výuky. Je nutný individuální přístup ke každému žákovi. Snažit se žáky více 

zapojovat do okresních soutěží v předmětech český jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, cizí 

jazyky, výtvarná výchova. Posilovat počítačovou, finanční, čtenářskou, přírodovědnou 

gramotnost u žáků školy. 

Snažit se zlepšovat vztahy žáků k fyzické práci – zejména při obdělávání školního pozemku a 

péči o okolí školy. 

Zcela novým úkolem pro další období: průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, 

zajistit technické vybavení, připravovat na jeho používání žáky i pedagogy, ověřovat tento 

způsob komunikace, na tuto problematiku zaměřit další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a promítnout do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a 

komunikační technologie. 

Pedagogové musí uplatňovat poznatky, které získali na akcích DVPP, ve vlastní praxi. 

 

V závěru letošní zprávy bych se ráda dotkla úspěchů našeho pedagoga Mgr. Petra Curka 

 

Vzdělávací videa na Youtube 

V průběhu distanční výuky vytvářel pan učitel vzdělávací videa z přírodopisu a chemie, která 

zveřejňoval na platformě Youtube. Za celou dobu výuky z domova jich natočil a sestříhal více 

než 250. Videa sloužila nejen žákům ze ZŠ Blatenská, ale dle ohlasů je využívali zákonní 

zástupci, učitelé, studenti a žáci napříč celou Českou republikou. Na konci června školního roku 

2020/2021 se počet zhlédnutí videí pana učitele vyšplhala k hranici 2,5 milionu a celková doba 

jejich sledování činila 176 tisíc hodin.  

 

Hvězda výuky na dálku 

Především díky vzdělávacím videím na Youtube byl pan učitel Curko nominován do celostátní 

ankety Hvězdy výuky na dálku, kterou uspořádaly mediální dům Economia a redakce serveru 

Aktálně.cz. Jednalo se o anketu, do níž bylo v první fázi nominováno téměř pět stovek srdcařů 

snažících se o didaktickou či pedagogickou pomoc v průběhu distanční výuky. Odborná porota 

následně vybrala 12 finalistů, o jejichž celkovém umístění rozhodovala široká veřejnost formou 

online hlasování na Aktuálně.cz. Pan učitel  se stal nejen vítězem kategorie vzdělávací videa, 

ale s 58,3 % hlasů i celkovým vítězem ankety.  

 

Finalista ankety Zlatý Ámos 

V průběhu školního roku 2020/2021 byl pan učitel Curko nominován svými žáky do ankety 

o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé 

občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Do 28. ročníku ankety Zlatý Ámos 
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bylo nominováno celkem 83 pedagogů. Pan učitel se přes regionální a semifinálová kola dostal 

až do slavnostního finále, v němž se představilo šest učitelů ze základních a středních škol. 

 

 

 

2. místo v soutěži Global Teacher Prize 

Pan učitel  obsadil 2. místo v odborné soutěži Global Teacher Prize, jejímž dlouhodobým cílem 

je podpora kvalitních pedagogů. Během téměř půlročního putování soutěží bylo zapotřebí 

představit porotě složené z odborníků na školství své didaktické a pedagogické vize, odhalit 

inovace zaváděné do běžné výuky, nastínit úspěchy dosažené se svými žáky a absolvovat 

několikerou návštěvu odborníků na svých hodinách. Porota soutěže u pana učitele ocenila 

zejména zaujetí pro práci, intenzivní snahu o popularizaci přírodních věd, realizaci kvalitního 

badatelského vyučování, propojování oborů, práci s chybou či tvorbu atraktivních postupů ve 

výuce. 

 

Umístění v soutěži Učme chemii atraktivně! 

Svaz chemického průmyslu ČR letos vyhlásil 3. ročník soutěže Učme chemii atraktivně!, jejímž 

cílem je zvyšovat oblibu chemie mezi žáky, a to cílenou podporou učitelů ZŠ a SŠ. Pan učitel 

Curko předložil hodnotící komisi návrh na zatraktivnění výuky chemie s využitím detektivních 

příběhů, ve kterých vystupuje postava detektiva Čmuchala. Smyšlený detektiv se na žáky obrací 

především jako na své odborné konzultanty. Představený způsob výuky zaujal odbornou komisi 

natolik, že se pan učitel umístil mezi desítkou oceněných pedagogů. 

 

Medaile MŠMT 

Náročný, ale úspěšný školní rok 2020/2021 vyústil pro pana učitele Curka udělením nejvyššího 

rezortního vyznamenání Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně, a to 

za příkladnou pedagogickou činnost v těžkém období českého školství. Medaile byla udělena 

ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robertem Plagou, Ph.D. 

 

A na úplný závěr bych popsala velmi náročný úkol, který byl naší škole svěřen. 

 

 Třída pro žáky IZS a dalších vládou stanovených profesí. 

 

V součinnosti s Krajským úřadem v Plzni byla na ZŠ Blatenská zřízena třída pro děti 

zaměstnanců IZS a dalších vládou stanovených profesí. Třída zahajovala činnost ihned 14. 10. 

2020 po uzavření všech škol. Ve velice krátkém čase bylo nutné připravit učebnu pro výuku, 

třídu pro školní družinu, vyčlenit šatnu, zajistit počítačovou techniku, vyučující a 

vychovatelky. Žákům byla poskytována péče od 6:00 do 16:00 včetně svátků a prázdnin. 

Tuto službu využili rodiče žáků naší školy i škol okolních (ZŠ Komenského Horažďovice,  

ZŠ Pačejov, ZŠ Žichovice). Po celou dobu probíhala výuka s plněním všech školních 

povinností každého žáka. Dopolední výuka probíhala ve třídě, pro připojení na on-line hodiny 

sloužila plně vybavená multimediální učebna. Každý žák měl k dispozici svůj počítač.  

Ve třídě se sešly děti ze všech ročníků 1. stupně. Každý potřeboval větší či menší individuální 

péči. Byla nutná koordinace s připojováním žáků na on-line hodiny, které probíhaly u 

každého jinak podle rozvrhu jeho kmenové třídy. Proto ve skupině pracovaly i asistentky 

pedagoga. Ráno před vyučováním a odpoledne měly děti připravený program ve školní 

družině. V ranní družině se připravovaly na výuku a hrály hry. Odpolední program byl pestrý. 

Děti měly  připravené stolní deskové hry, karty a pexesa, stavebnice, výtvarné potřeby a 

materiál pro kreativitu. Pro pobyt venku využívaly školní hřiště. Činnost třídy byla ukončena 

k 30. 11. 2020 po návratu všech žáků do škol. Ale ne na dlouho. Z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace se děti opět sešly 4. 1. 2021 a pokračovaly v činnosti až do 15. 5. 

2021. Péči o tyto žáky zajišťovali pedagogičtí pracovníci naší školy, kteří současně plnili své 

povinnosti při distanční výuce ostatních žáků. Třída souběžně samostatně pracovala i za 
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přítomnosti části žáků na prezenční výuce ve škole i při rotačním způsobu výuky. Nepřetržitě 

pracovalo i oddělení školní družiny pro tyto žáky. 

Někdy bylo personální i prostorové zajištění velmi složité. Vše jsme ale zvládli. Hnacím 

motorem pro nás byla pomoc žákům a rodičům. O tom, že jsme uspěli, svědčila spokojenost 

žáků a kladné ohlasy ze strany jejich rodičů. Proto velký dík patří všem zaměstnancům naší 

školy. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Šimková 

Schváleno školskou radou dne: 4. listopadu 2021 

 

 

 

 

Příloha – použité zkratky: 

ACET  - AIDS CARE EDUCATION TRAINING 

APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

HZS – hasičský záchranný sbor 

INFO KARIÉRA – informační vzdělávací středisko Plzeňského kraje 

KVCJŠ – krajské centrum vzdělávání a jazyková škola 

NIDV – národní institut dalšího vzdělávání 

NPI – národní pedagogický institut 

NIŽ – národní iniciativa pro život 

OSPOD – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

PPP - pedagogicko-psychologická poradna 

SPC – speciálně pedagogické centrum 

SVP – středisko výchovné péče 

ŠD – školní družina 

ŠK – školní klub 

ŠVP – školní vzdělávací program 

ŠPP- školní poradenské pracoviště 

OČMU – ochrana člověka za mimořádných situací 

PŠD – povinná školní docházka 

MAS – místní akční skupina 

PF – pedagogická fakulta 

ČŠI - česká školní inspekce 

MŠ – mateřská škola 

ZŠ – základní škola 

SŠ – střední škola 

SPŠ – střední průmyslová škola 

SOU – střední odborné učiliště 

ZŘŠ – zástupkyně ředitelky školy 

ÚP – úřad práce 

ČR – česká republika 
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PO – podpůrné opatření 

Nj – německý jazyk 

Aj – anglický jazyk 

Čj – český jazyk 

Vl – vlastivěda 

Prv – prvouka 

Přír - přírodověda 

Př – přírodopis 

Z - zeměpis 

Ov – občanská výchova 

Hv – hudební výchova 

Tv – tělesná výchova 

CKP – centrum kolegiální podpory 

DDM – dům dětí a mládeže 

IZS – integrační záchranný systém 

 

 

 

 

 

 

 


