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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 

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 167 0 0 

2. stupeň ZŠ 8 x 170 0 0 

Základní škola se 

speciálními třídami 

2 x 19 0 0 

Školní družina x 4 112 x x 

Školní klub x 1 20 x x 

Školní jídelna ZŠ x x 308 x x 

Součást školy Počet 

tříd 

Počet 

oddělení 

Počet žáků 

 

Počet žáků 

§ 38 

Počet žáků 

§ 41 
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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 

odborné pracovny: přírodopis, fyzika, chemie, 

hudebna, jazyková pracovna NJ, jazyková pracovna 

AJ, výpočetní technika 2x, matematika, 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: 42 PC ve dvou 

počítačových učebnách na 1. a 2. stupni ZŠ a 2 PC 

ve školním klubu pro přímou práci žáků 

Počet učeben vybavených audiovizuální technikou: 

17 

Počet pracovních stanic pro zaměstnance: 20 PC, 20 

notebooků pro domácí přípravu pedagogů 

Další technické vybavení: školní server 

s nainstalovaným programem pro tvorbu výukových 

programů EduBase a dalšími výukovými programy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Provedené změny: oprava domku na školní zahradě, který slouží k uskladnění nářadí na Pč; 

zasypání sklepa na školní zahradě a úprava terénu okolo; oprava zídky na školní zahradě;  

instalování nových regálů do školní knihovny; nákup multifunkční tiskárny HP – 1x kancelář 

účetní, 1x odborná učebna informatiky; ŠJ- nový PC + tiskárna, Samsung, nový objednací 

terminál; ZŠ 310 – notebook, PC; logo školy – bilboard, označení budovy, samolepky na 

okna a dveře, vizitky – realizace září – říjen 2018; výměna dveří na celém 2. stupni; 

pokračování v malířských a natěračských pracích – 1. stupeň, 2. stupeň, ŠD, ŠJ; pokračování 

ve výměně starých umyvadel v kmenových třídách a odborných učebnách 

 

 

Navrhované změny: výměna dveří v kmenových i odborných učebnách 1. stupně, výměna 

železných dveří ve vestibulu, výměna vstupních dveří do dílen, výměna nábytku 

v přírodovědném kabinetu na 1. stupni, výměna skříní v archivu školy, nová skříň do třídy 

Mgr. E. Novákové, 1.etapa výměny PC pro žáky – 6 PC,  zakoupení multifunkční tabule 

s projektorem,  rekonstrukce venkovního areálu včetně hřiště 

 
 
 
 
 
 

 

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, Bc. Karel Šmrha, 

Mgr. Martin Petrus, Mgr. Lenka Petrusová 

Kontakt Zabranska40@seznam.cz 

 

 

1.6 Údaje o občanském spolku při škole 

Registrace 21. 10. 1991 

Zaměření činnost a provoz školy 

Kontakt Jaroslava Roubalová 

U Jatek 127 

341 01 Horažďovice 

j.roubalova@mlynmrskos.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 49/40,37 

Počet učitelů ZŠ 27/24,5 

Počet učitelů ZŠ se speciálními třídami 0 

Počet vychovatelů ŠD  5/3,43 

Počet asistentů pedagoga 2/1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 10/6,45 

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 0 24,495 0 

ŠD 1 2,428 0 0 0 0 

 

 

3.3 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 497 100 ------------------------------------ 

- z toho počet neaprobovaných hodin 38 7,6 Ze, Vv, Pč, In, Hv, Tv, Nj, 

 

     

 

 

 

 

 

 

  



3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 33 

Celkový počet účastníků 99 

Vzdělávací instituce NIDV, KCJVŠ, PP Klatovy, Krajský úřad Plzeň, PF České 

Budějovice, PP Sušice, MŠMT Praha, dm Software 

 

 

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 7/ 5,38 

Počet učitelů ZŠ 0 

Počet učitelů ZŠ se speciálními třídami 3/ 3 

Počet vychovatelů ŠD  0 

Počet asistentů pedagoga 3/2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1/ 0,38 

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 3 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 58 100 ------------------------------------ 

- z toho počet neaprobovaných hodin 0 100  

 

      

3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 3 

Celkový počet účastníků 7 

Vzdělávací instituce ABC MUSIC, dm Software, NIDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

43 7 7 36 2 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 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 

10 1 3 2 5 0 21 

 

c) na soukromé školy přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

1 0 0 0 0 0 1 

 

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

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

15 2 

 

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 

38 1 

 

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 1 2 0 0 



 

 

 

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: 

 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

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 3 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 

337 217 118 2 0 2 0 

 

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 

337 50 22 16 9 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 14 887 88 32 0,19 

2. stupeň 18 758 110 0 0 

Celkem 33 645 198 32 0,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4 Údaje o podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Druh postižení, podpůrná opatření (kód) Ročník Počet 

žáků 

zdravotní znevýhodnění 3. – 5. 

6., 8., 

9., 

10 

zdravotní postižení 3. – 5. 

9. 

5 

PO 2 – 00M00Z0 1. 1 

PO 2 – 07T0000 2., 6. 2 

PO 2 – 07S0000 3. 4., 

6.- 8. 

5 

PO 2 – 08M0000 4. 1 

PO 2 – 06S0000 5. 1 

PO 2 – 00T0000 4. 1 

PO 2 – 04S7S00 5. 1 

PO 2 – 00T00Z0 7. 1 

PO 3 – 06S4M00 1. 1 

PO 3 – 18M7S00 2. 1 

PO 3 – 01M00V0 5. 1 

 

5.5 Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

 

Volitelné předměty Nepovinné předměty 

Mechatronika náboženství 

Sportovní hry  

 

  

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 

19 2 16 1 0 1 4 

 

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 

19 1 1 3 0 2 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 1256 114 0 0 

2. stupeň 702 70 0 0 

Celkem 1958 184 0 0 

 

 

 

 

 

5.4 Údaje o podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Druh postižení, podpůrná opatření (kód) Ročník Počet 

žáků 

lehké mentální 1.-5. 8 

lehké mentální 6.-9 5 

středně těžké mentální 6. 1 

středně těžké mentální 8.,9. 2 

těžké mentální 3. 1 

těžké mentální 7., 8. 2 

PO 4 – 11M5S00 2. 1 

PO 4 – 01S0000 9. 1 

PO 4 – 11S4T00 8. 1 

PO 5 – 11T5T00 7. 1 

PO 5 – 11T4T00 3., 6. 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 1 

Mažoretky 2 

Hudební kroužek  - flétna 

Přírodovědný 

Český jazyk pro 9. ročník 

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 

4. A, B 7. 9. – dopravní výchova - teorie Př 

4. A, B 11. 9. – dopravní výchova - praxe Př 

5. A, B 6. 9. dopravní výchova - teorie Vl 

5. A, B 11. 9. dopravní výchova - praxe Vl 

1. A 11. 9. – adaptační kurz  

1. B 12.9. - adaptační kurz  

6. A 13.9 – 15. 9. – adaptační kurz  

6. B 18. 9. – 20. 9. – adaptační kurz  

3. A,  B 8. 10. – beseda sw spisovatelkou T. Meravou ČJ, Vv 

všechny 

ročníky 

11. 10 – požární cvičení – nácvik evakuace 

při požáru 
OČMU 

žáci 1. 

stupně 

20. 11. – muzikál Alenka v kraji zázraků – 

Hybernia Praha 
Hv 

5. A, B 
25.11. - Pohádka o Československu – beseda 

s J. Seifertovou    
Čj, Vl 

1. A, B 8.12. Vhrsti – Jak se dělá večerníček Čj, Vv 

1. A, B 19. 12. – vánoční besídka MŠ Křesťanská  

4. B 31. 1. – návštěva EV Proud Př 

4. A 5. 2. – Třídění pro Horažďovicko Př 

5. A, B 

3. A, B 
6. 2. – Třídění pro Horažďovicko Př 

5. A, B 
7. 3. – Jak se dělá komiks – beseda s autorem 

J. W. Procházkou 
Čj,Vv 



9. A, B 
11. 4. – Oliwer Twist – divadelní představení 

Nové divadlo Plzeň 
Hv, Čj, Aj 

4. A, B 13. 4. – Můj stát – beseda s ilustrátorem Čj 

1. -3.  

ročník 

16. 4. – divadelní představení KD 

Horažďovice 
Čj, Hv, Vv 

1. A, B 2. 

A,B 
23. 5. – 20. 6. – plavecký výcvik Tv 

Žáci 2. 

stupně 
16.5 – 21.5. - Zájezd do Anglie Aj, Z 

1. A, B 24.5 - ZUŠ Open Hv, Čj 

všichni žáci 29. 5. – Malý záchranář OČMU 

6. A, B, 

7.A, B 
30. 5. – Dramaťácká sklizeň Čj, Hv, Vv 

1. B, 3. B 
červen – vyhodnocení soutěže vwe sběru 

hliníku 
Prv 

1. A,  B 5. 6. – Pasování na čtenáře Čj 

9. A, B 7. 6.- Terezín, Bezděz  

8. A, B 12. 6. – Ručičky kraje – KÚ Plzeňského kraje Ov, Pč 

vybraní žáci 

9. tříd 

18. 6. – rýžování zlata v řece Otavě, výstup 

na Prácheň 
Př, CH 

1. A, B 25. 6. – Horažďovice – Perla Otavy  

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Výrazné úspěchy v soutěžích 

 
Název soutěže Počet 

zúčastněných 

Umístění - 

okres 

Umístění  - kraj 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.-

10. 

Olympiáda Aj 8 1   
 

    
Olympiáda Čj 11 2        
Brloh (Brněnská logická hra) 4(tým) 

 

  
 

   4. 
místo 

Hledáme nejlepšího mladého 
chemika 

7 
 

  
 

    

Šumavské šelmy- 5. místo v 
republice 

15 1       1 

Geologická olympiáda 12 5        

Zeměpisná olympiáda 3   1     1 

Malý záchranář 8 (2 

týmy) 
 1       

Matematický klokan 123   1      



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 – žáci osmých tříd absolvovali zážitkový, poradenský program  

„Kdo jsem a co chci“ přímo ve středisku v Plzni. 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Strakonicích zajišťuje pro žáky devátých tříd besedu o 

aktuálních požadavcích trhu práce. 

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

práce v našem regionu. 

PPP v Sušici a Klatovech zajišťuje vyšetření a následné přešetření žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Někteří žáci jsou vyšetřeni v PPP Strakonice, 

jelikož místem bydliště tam patří. 

SPC Strakonice zajišťuje vyšetření a následné přešetření žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, převážně žáků s mentálním postižením 

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. 

OSPOD Horažďovice, Sušice, Strakonice zajišťuje pro školu odborné konzultace, rady, 

návštěvy rodin, které se týkají problémových žáků. 

NIŽ Plzeň připravuje pro žáky pátých tříd program „Jak jsem přišel na svět“ 

                                   pro žáky devátých tříd program „Prevence nechráněných 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 – zajistila besedu Práva a povinnosti občana 

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

žáků osmých tříd. 

SŠ Horažďovice - účast našich žáků v kroužcích technické výchovy 

SŠ Sušice – účast našich žáků v kroužcích technické výchovy 

 

 

6.5 Mezinárodní styky 

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

 

6.6 Projekty 

Komentář: Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do těchto projektů: 

Rozvoj badatelsky orientované výuky v přírodovědných předmětech  

grantový program Zelená oáza 

Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - APIV B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Výchovné poradenství 

7.1 Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství 

Komentář: ve školním roce 2017/18 se podařilo naplnit vše, co si škola v oblasti výchovného 

poradenství naplánovala. Pracovalo se dle vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pozornost jako každý rok byla 

věnována žákům 9. tříd, protože vycházejí,  a přijímacímu  řízení na střední školy. Škola 

spolupracovala s PPP, SPC, SVP, ÚP, NIDV, informačně vzdělávacím střediskem Plzeňského 

kraje – Info Kariéra, SŠ Sušice a SŠ Horažďovice (účast žáků v kroužcích technické 

výchovy). Ve spolupráci s NIDV se škola zapojila do projektu APIV B. Cílem projektu je 

mimo jiné zlepšit informovanost veřejnosti v otázkách spojených s inkluzí ve školách. Dalším 

cílem je podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Ve škole několikrát zasedala výchovná komise, která spolu 

s rodiči řešila neprospěch, neplnění povinností, to znamená porušování školního řádu.  

 

 

 

 

7.2 Vyhodnocení minimálního preventivního programu  

Komentář: prevence probíhala v jednotlivých třídách dle učebního plánu. Cíl prevence byl 

zvolen třídním učitelem podle potřeby třídy. Témata pro práci byla vybírána z výsledků 

dotazníkového šetření od České asociace metodiků prevence. Třídní učitelé z prvního i 

druhého stupně se prevenci v rámci výuky samostatně věnovali. Preventivní program na 2. 

stupni zajistil Šimon Velkoborský z organizace ACET ČR, o. s., Mgr. Petr Papoušek 

z organizace HZS Horažďovice,  Karel Průcha, Jitka Kultová z organizace Národní iniciativa 

pro život Plzeň. Veškeré problémy se řešily. Rodiče dodržovali standardní postup: návštěva 

třídního učitele, výchovného poradce, vedení školy – výchovná komise. 

 

 

 

Akce uskutečněné v rámci minimálního preventivního programu  

Třída Datum Název akce 

1. A 11. 9. 2017 

adaptační dopoledne 

třídění odpadů, recyklace 

chování ve volné přírodě, základy první pomoci 

1. B 12. 9. 2017 
adaptační dopoledne 

vztahy ve třídě, tolerance, spolupráce 

2. A  

vztahy ve třídě, práce s třídním kolektivem – tolerance k novým 

spolužákům – cizincům 

prevence šikany 

2. B  

vztahy ve třídě, práce s třídním kolektivem – tolerance k novým 

spolužákům – cizincům 

prevence šikany 

3. A  
vztahy ve třídě, práce s třídním kolektivem 

šikana 

3. B  
vztahy ve třídě, práce s třídním kolektivem 

šikana 

4. A  

vztahy ve třídě a společnosti 

šikana, kyberšikana 

OČMU 

 

4. B  
vzájemné vztahy mezi žáky, chování k cizím lidem 

šikana, kyberšikana 



OČMU 

 

5. A  
vztahy ve třídě a mezi lidmi obecně, tolerance 

dopravní výchova 

5. B  
vztahy ve třídě a mezi lidmi obecně, tolerance 

dopravní výchova 

všechny 

ročníky 

1. stupně 

 

11. 10. 2017 
Požární cvičení – nácvik evakuace při požáru 

všechny 

ročníky 

1. stupně 

29. 5. 2018  Malý záchranář 

6. A 

7. 9. 2017 

18. 9. – 20. 9. 

2017 

18. 12. 2017 -  

Jak jsem přišel na svět 

Adaptační kurz Střelské Hoštice 

Šimon Velkoborský - Šikana 

6. B 

7. 9. 2017 

13. 9. – 15. 9.  

2017 

7. 12. 2017.  

Jak jsem přišel na svět 

Adaptační kurz Střelské Hoštice  

Šimon Velkoborský - Šikana 

 

7. A 12. 12. 2017 
Šimon Velkoborský - Prevence kouření 

 

7. B 12.12 2017 
Šimon Velkoborský – Prevence kouření 

 

8. A 

11. 10. 2017 

2. 5. 2018 

7. 5. 2018 

11. 5. 2018 

 

Beseda s Mgr. Papouškem - velitel HZS Horažďovice 

Beseda s K. Průchou – Návykové látky 

Šimon Velkoborský – Vývoj intimity ve vztazích 

Městská policie – Práva a povinnosti občana 

 

8. B 

11. 10. 2017 

4. 5. 2018 

7. 5. 2018 

11. 5. 2018 

 

Beseda s Mgr. Papouškem – velitel HZS Horažďovice 

Beseda s K. Průchou – Návykové látky 

Šimon Velkoborský – Vývoj intimity ve vztazích 

Městská policie – Práva a povinnosti občana 

9. A 9. 5. 2018 
Prevence neplánovaného těhotenství  

 

9. B 9. 5. 2018 
Prevence neplánovaného těhotenství 

 

všechny 

ročníky 

2. stupně 

11. 10. 2017 Požární cvičení – nácvik evakuace při požáru 

všechny 

ročníky 

2. stupně 

29. 5. 2018 Malý záchranář 

 

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

zdravotnictví Městského úřadu Horažďovice a střediska výchovné péče 

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

Klatovy, PPP Sušice, PPP Strakonice, 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. 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

8. Rozhodovací řízení  
 

8.1 Rozhodnutí (výkon státní správy – tučně) 

 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet odvolání 

Přijetí k základnímu vzdělávání 65 0 

Odklad povinné školní docházky 7 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Povolení individuálního vzdělávacího plánu 21 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 

 

 

 

 

 

 



9. Kontroly 

 
9.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Předmět kontroly: 0 

Závěr: Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena žádná inspekční činnost Českou školní 

inspekcí. 

 

 

9.2 Ostatní kontroly 

Údaje  o výsledcích kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 

Předmět kontroly: SZD byl zaměřen na kontrolu poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, na dodržování zásad osobní a 

provozní hygieny, skladovací teploty a monitor. v zavedených kontrolních postupech 

(HACCP) dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o hygieně potravin, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epid. závažných 

v plném znění. 

Závěr: Váš jídelníček sice vykazuje velmi dobrou úroveň ovšem při spodní hranici. 

 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené Městem Horažďovice 

Předmět kontroly: Prověření hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017, kontrola 

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

nedostatků z předchozí kontroly. 

Závěr: Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), dodržování ustanovení stanovené ve zřizovací 

listině, řešení vzniklé škody. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 (k 31. 12.) 

                                                                                                                                            v Kč 

a) Výnosy 

            Celkové výnosy 

            Z toho: 

1) Poplatky od zákonných zástupců 

2) Výnosy z doplňkové činnosti 

3) Ostatní výnosy 

24 663 857,06 

 

 

 

79 961,- 

277 694,- 

24 306 202,06 

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 

 

24 668 468,22 

 

14 025 397,- 

     117 302,-      

  4 768 583,- 

     292 021,48  

  5 465 164,74 

 



 

Výsledek hospodaření školy                                                            

- Hlavní činnost          Kč  -21 563,42 

- Doplňková činnost   Kč   16 952,26   

 

Hospodaření školy jako příspěvkové organizace -  ztrátové  Kč  -4 611,16  

 

c) Investiční výdaje celkem       - 

 

 

 

11. Analýza školního roku a perspektivy školy v dalších letech 

 

Technické zázemí a materiálové vybavení školy: 

 

Komentář: technické zázemí i materiálové vybavení školy má uspokojivou úroveň.    

Pokračovalo se ve výmalbě kmenových tříd i odborných učeben, ve výměně umyvadel, 

v malířských a natěračských pracích nejen v prostorách učeben, ale i ve ŠD,  ŠJ. Do školní 

knihovny byly nainstalovány nové regály na knihy, takže po stránce bezpečnosti je vše 

v pořádku. V loňském školním roce začala výměna starých dveří – 2. stupeň je kompletně 

hotový. Ve školním roce 2016/17 byla podaná žádost o dotaci na projekt Modernizace výuky 

v rámci programu IROP, výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení. Škola peníze získala a 24. září započala rekonstrukce učebny 

FY, která skončí posledního listopadu. Zpozdila se výroba  nového loga školy - bilboard, 

označení budovy, samolepky na okna a dveře, vizitky – realizace září – říjen 2018. 

Ve spolupráci se zřizovatelem došlo k opravě domku na školní zahradě, který slouží 

k uskladnění nářadí na Pč, zasypání sklepa na školní zahradě a úpravě terénu okolo. Rovněž 

se uskutečnila oprava zídky na školní zahradě. 

 V tomto školním roce jsme se zaměřili na obnovu a dokoupení potřebných pomůcek do 

těchto předmětů: chemie, přírodopis, výtvarná výchova. Pro potřeby anglického jazyka bylo 

zakoupeno 20ks Slovníků anglicko-českých, začala výměna již nevyhovujících učebnic 

německého jazyka – zatím pro 7. ročník. Komplet se vyměnily učebnice zeměpisu pro 6. – 9. 

ročník. Na základě domluvy s pedagogickými pracovníky se snažíme doplňovat knihy 

v žákovské i učitelské knihovně – např. 6 dílů Husitské epopeje od Vlastimila Vondrušky. 

V dalších letech je potřeba zaměřit se na modernizaci odborné učebny chemie, cvičné 

kuchyňky. Kmenové učebny jsou všechny vybaveny novým nábytkem, v dalších letech by 

měly přijít na řadu kabinety. Dále se chceme zaměřit na úpravu školní zahrady. Po domluvě 

se zřizovatelem kácení starých stromů a  výsadba nových pokračuje. 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. 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 probíhaly akce tak, jak byly naplánované. Některé jsou v souladu se ŠVP 

již tradiční - př. Mikulášská laťka, Majáles, Den Země. Velmi oblíbená je Jarní laťka, při 

které měří síly ve skoku vysokém žáci 1. stupně. Velkému zájmu nejen u dětí, ale i u rodičů se 

těšil Den na sněhu a ledu. Žáci měli možnost pod vedením pedagogů lyžovat na Kašperských 

Horách či bruslit na zimním stadionu v Sušici. 



Jako každý rok se žáci pod vedením svých pedagogů účastnili sportovních soutěží, 

vědomostních soutěží a olympiád. V některých byli výrazně úspěšní, jinde se jim nedařilo. 

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. 

Prospěch žáků 1. stupně v 1. a 2. pololetí je stále velmi podobný. Hlavním důvodem špatného 

prospěchu žáků 2. stupně je nedostatečná domácí příprava, neochota věnovat část volného 

času vzdělávání, malá vnitřní motivace, neplnění školních povinností, nesoustředěnost 

v hodinách, nezájem o výuku, časté absence, málo podnětné domácí prostředí. V 9. třídách se 

zhoršuje prospěch u některých žáků po přijetí na SŠ nebo SOU. Školní výkon stále nejvíce 

ovlivňuje prostředí, v němž dítě vyrůstá. Mezi dalšími okolnostmi příznivě či nepříznivě 

ovlivňujícími školní výkon a chování může být i vztah rodičů ke škole a školnímu vzdělání, 

jakou prestiž má vzdělání v rodině, spolupráce rodičů s dětmi… Při řešení školních neúspěchů 

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

s dalšími odborníky. 

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

možností je školen celý pedagogický sbor přímo ve škole. Jinak si pedagogové vybírají 

vzdělávací semináře hlavně v NIDV a KVCJ v Plzni. 

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.  Snažit se žáky více zapojovat do okresních soutěží v předmětech český 

jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, cizí jazyky, výtvarná výchova. Posilovat 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. 

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

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Šimková 

Schváleno školskou radou dne: 26. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha – použité zkratky: 

ACET  - AIDS CARE EDUCATION TRAINING 

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

HZS – hasičský záchranný sbor 

INFO KARIÉRA – informační vzdělávací středisko Plzeňského kraje 

KVCJ – krajské centrum vzdělávání a jazyková škola 

NIDV – národní institut dalšího vzdělávání 

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 

OČMU – ochrana člověka za mimořádných situací 

SZD – státní zdravotní dozor 

 

 

 

 

 

 


