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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 z řizovatele  : Město Klatovy, 
  Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy 1 

Poslední za řazení do sít ě škol  : č.j. 11 386/2006-21 
  Rozhodnutí ze dne 26. 5.. 2006 s účinností od 1. 9. 2006        

 
  

1.1.         Seznam odlou čených pracoviš ť  
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství Klatovy 1, Plánická 194 10 241 
Odloučené pracoviště Klatovy 4, Komenského 133 6 175 
 Klatovy 1, Plánická 208 9 * 219 
Školní jídelna Klatovy 1, Plánická 208    
Tělocvična                        Klatovy 4, Studentská 646   

 
*V budově 208/I jsou umístěna také 4 oddělení školní družiny – zapsaných žáků 120. 

 
 

1.2.      Vzdělávací program školy 
Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 
Základní škola 16 847/96-2 (25 018/92-22) 5. 
Škola pro všechny ŠVP 1.- 4., 6 .- 9. 
Rozšířená výuka předmětů Č.j.  
Tělesná výchova 29 738/96-2-50 7., 8. 

 
          

1.3.       Součásti školy  
Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 

oddělení 
Počet přepočtených 

pedagogických 
pracovníků 

ZŠ 900 635 25 37,651 
ŠD, ŠK 180 120 4 3,501 
 

Počet stravovaných Název součásti Kapacita 
 

dětí, žáků zaměstnanců cizích 

Počet 
přepočtených 

pracovníků 
ŠJ 1010 838 61 109 11,800* 
* z toho více než 1,0 úvazku hrazeno z doplňkové činnosti 
Doplňková činnost ve ŠJ je od 1. 1. 2005 prováděna v souladu se zřizovací listinou, 
se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou č.84/2005 Sb. pro 109 strávníků. V tomto 
počtu je zahrnuto 66 zaměstnanců VOŠ a OA Klatovy, ZUŠ Klatovy a DDM Klatovy 
z výše uvedených 109. Závodní stravování vlastních zaměstnanců je dle 
rozhodnutí zřizovatele realizováno v hlavní činnosti.  
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1.4.  Typ školy:   
úplná  ZŠ; spojené ročníky v jedné třídě: ne 

 
 

1.5.  Spádový obvod školy  
Pro zápis do 1.tříd jsou každý rok stanoveny vyhláškou města Klatov č. 1/2009 
spádové obvody podle počtu šestiletých dětí v daném roce. Není tím omezeno 
právo rodičů na volbu školy. Školu navštěvují i žáci z okolních obcí, a to i z těch, 
které zřizují vlastní školu. Důvodem je dojíždění rodičů za prací a obecně zájem 
rodičů právě o naši školu. Ve školním roce 2009/2010 dojíždělo 176 žáků z celkem 
35 obcí. 

 
 
1.6.  Speciání t řídy 

 Počet 
tříd 

Počet 
zařazených 

žáků 

Poznámka 

Speciální třída 0 0 Dle výkazu S3-01 
S rozšířenou výukou  2 49 TV 

 
 
1.7. Individuální integrace postižených d ětí 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení 1 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 0 
S vadami řeči 0 
Tělesně postižení 1 
S více vadami 0 
S vývoj.poruchou učení a chování 27 
Celkem 29 
 

1.8. Materiáln ě technické zajišt ění školy 
V materiálně technickém zajištění školy došlo v průběhu školního roku k těmto změnám: 

- učebny 4. – 5. tříd – televizory s velkoplošnou obrazovkou, věže s DVD 
mechanikou 
- učebna Z – televizor s velkoplošnou obrazovkou 
- 3 notebooky 
- kopírka 
- PC a tiskárna do ředitelny 
- myčka na černé nádobí a ohřívač na talíře do ŠJ 
-  mycí linka na stolní nádobí do ŠJ 
- zásobníky na papírové ubrousky ve třídách a zásobníky na toaletní papír na WC – 
budova 194 
- nová podlaha a topení v tělocvičně v budově 208/I 
- malování budovy 208/I 
- sanace vlhkosti v přízemních třídách a v šatnách v budově 194/I 

 

1.9. Rada školy – popis činnosti (schválené dokumenty) 
Rada školy se sešla dvakrát, projednala a schválila výroční zprávu školy, 

výsledky hospodaření a roční uzávěrku školy. 
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2. Údaje o pracovnících školy   
 

2.1.  Přehled o zam ěstnancích školy 
Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

70,875/64,346 43,717/42,017 
 

* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 
   
           

2.2. Personální zm ěny 
Počet učitelů, kteří nastoupili na školu Školní rok 2009/2010 
Celkem 1 
- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 0                        
Počet učitelů, kteří odešli ze školy 2 
- z toho na jinou školu 0 
- z toho mimo školství 1 
Počet pracovníků v důchodovém věku 4 
 
 

2.3.  Výuka vedená odborn ě způsobilým u čitelem 
Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 765 100  ------------------------------- 
- z toho počet neaprob. hodin 25 3 VkO, Inf, ČaSp 

Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):  
- na 2. stupni 100% aprobovanost M, Čj, Nj, Rj, Aj, D, Z, F, Ch, Př, VkZ, Vtv, Tv 
- 0% aprobovanost výuky informatiky 
 
 
2.4. Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 

Počet vzdělávacích akcí 52 
Celkový počet účastníků 54 
Vzdělávací instituce KCV JŠ Plzeň 

Akademie moderního vzdělávání Plzeň 
NIDV 

  
Oba zástupci ředitele absolvovali Funkční studium I. 
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3. Přijímací řízení a další za řazení absolvent ů škol  
 

3.1. Zápis žák ů do 1.t řídy 
Počet odkladů  Počet dětí u zápisu 

navržen skutečnost 
Skutečný počet 

přijatých dětí 
Skutečný počet 1.tříd 

72 15 19 54 3 
 

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatn ění po ukon čení povinné 
školní  docházky 

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

65 13 37 14 0 1 
 
 
Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 8 
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 7 
 
     3.3          Kurzy k dopln ění základního vzd ělání ve školním roce 2009/10 

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

0 0 0 
 
 
4. Výsledky výchovy a vzd ělávání žák ů 
 

4.1. Prosp ěch žáků  
Počet žáků 

celkem 
Prospělo s 

vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

635 329 
 

297 
 

9 
 

4 
 

1 
 

 
Neprospívající žáci jsou žáci, které se ani zvýšenou snahou učitelů nepodařilo 
přimět ke školní práci. Všichni čtyři žáci vykonali opravné zkoušky úspěšně. 
 
4.2. Chování žák ů 

                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  
 I. pol. II. pol. 
 2.stupeň 11 11 
 3.stupeň 2 4 

 
4.3. Docházka žák ů  

 I. pol. II. pol. 
Zameškané hodiny  28 397 35 683 
- z toho neomluvené 142 322 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

4.4.   Přehled volitelných a nepovinných p ředmětů     
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 2009/2010 
jsme vyučovali předměty: Práce s materiály, Naše kořeny, Konverzace v Nj, 
Konverzace v Aj, Sportovní výchova.  

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

 
        
 

4.5.            Zkušenosti se ŠVP 
Podle ŠVP „Škola pro všechny“ jsme vyučovali v 1. – 4. a v 6. – 9. ročníku. 

Požadovaných výstupů dosahovali žáci podle svých schopností a zájmu o předmět. 
V hodinách se učitelé snaží uplatňovat mezipředmětové vztahy. Do vyučování byla 
podle tématických plánů jednotlivých předmětů zařazována průřezová témata.  
Na základě získaných zkušeností pokračovali učitelé v úpravách ŠVP. Diskutovali 
jsme o zapojení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova – rozhodli jsme se 
nezařazovat tento obor jako samostatný předmět, protože jeho obsah je začleněn  
do obsahu našich předmětů. Pokračovaly vzájemné hospitace učitelů. 

Součástí našeho ŠVP je i projektová výuka. V loňském školním roce jsme 
realizovali tyto projekty: 
Celoškolní projekty 
Evropský den jazyků 
Den Evropy 
Den Země 
Vánoční dílny 
Velikonoce 
 
Ročníkové projekty 
Čertí škola – 1. – 3. třídy 
Jak jde rok – 2. třídy 
Cestovní kancelář – 2. třídy 
Od semínka k rostlince – 3. třídy 
Má vlast – 4. třídy 
Husité – 4. třídy 
Zdravé zuby – 4. třídy 
Pravěk – 4. třídy 
Týden jazyků – 4. – 5. třídy 
Jak se žije s handicapem – 6. třídy 
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Jak se žije v Evropě – 9. třídy 
Energie - 9. třídy 
Člověk a chemie – 9. třídy 
Lidové tradice: Slunovrat – 6. třídy 
   Vánoce – 7. třídy 
   Masopust – 8. třídy 
   Velikonoce – 9. třídy 
 
Menší projekty v rámci předmětů nebo tříd 
Halloween – Nj, Aj 3. – 4. třídy, 8.D 
Vesmírná škola – 5.A 
Vánoční setkání – 6.B 
 
 
5. Nadstandardní aktivity  

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky…) 
Zájmové kroužky 1. stupeň: 
německého jazyka, anglického jazyka, dyslektický, pohybové výchovy, divadelní, 
myslivecký. 
Zájmové kroužky 2. stupeň: 
francouzského jazyka, dyslektický, matematický, sborového zpěvu, psaní  
na stroji, práce na PC, tvůrčího psaní, občanské výchovy, záchranářský, 
badmintonu. 
 
 
5.2. Mimoškolní aktivity (prezentace školy na ve řejnosti) 

Kurzy: 
Plavecký výcvik 4. tříd, lyžařský výcvik 7. tříd  (sjezdové lyže, běžecké lyže, 
snowboard), dopravní výchova 4. – 5. tříd 
 
Exkurze: 
Září 

- Věda v ulicích Plzně – výběr žáků 2. stupně 
- Apatyka Jednorožec – NK 7. – 9. tříd 

 
Říjen 

- Terakotová armáda – výstava Praha – výběr žáků 7. – 9. tříd 
- Národní galerie Praha – výběr žáků 1. a 2. stupně 
- Výstava zahrádkářů – 5. třídy 

 
Listopad 

- Planetárium Praha – 6. třídy 
- Planetárium České Budějovice – 5. třídy 
- Planeta Země – výstava Praha – 9. třídy 

 
Prosinec 

- Dobrá Voda a Hartmanice – NK a výběr žáků 7. tříd 
- Silnice a.s. – výběr žáků 8. tříd (v rámci projektu Hospodářské komory 

Klatovy) 
- Regensburg – vánoční trhy – KNj 7. – 9. tříd 
- Historie Klatovska – muzeum – NK 8. tříd 
- Klatovské památky – NK 7. tříd 
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Březen 
- zájezd do Velké Británie – 8 žáků školy 
- Doba ledová – výstava Plzeň – výběr žáků 2. stupně 

 
Duben 

- výstava v Klubu důchodců – 2. a 3. třídy 
- Psí útulek Klatovy – 1. a 4. třídy 
- Skleník, botanická zahrada, zoologický koutek SZTŠ Klatovy – 3. třídy 
- Biofarma Holštýn – 2. třídy 
- ZOO Plzeň – 5. třídy 
- Den Země – 1. – 9. třídy 
- Automobilka TPCA Kolín, planetárium Praha – 9. třídy 

 
Květen 

- tábor americké armády v Klatovech – NK 8. tříd 
- Terezín – 9. třídy 
- Legoland Německo – výběr němčinářů 6. – 9. tříd 
- Baroko a gotika v Klatovech – 8. třídy 
- Pohádková chalupa Mlázovy – 3. třídy 
- Velhartice – 1. třídy 
- Povydří – 8. třídy 

 
Červen 

- návštěva britské knihovny v Plzni – výběr angličtinářů 9. tříd 
- Národní galerie Praha – výběr žáků 1. a 2. stupně 
- Zámek Kozel, ZOO Plzeň – 2. třídy 
- Westernové městečko Dnešice u Přeštic – 4. třídy 
- Nepomuk – zábavný park – ŠD 

 
 
Průběžně 
Návštěvy kulturních představení (filmová, divadelní, koncerty), výstav, vzdělávacích 
pořadů, třídní výlety. Ze vzdělávacích pořadů byl dětmi velmi kladně hodnocen pořad 
Starý Řím a pořady z cyklu Vývoj rocku. 
 
Klub mladého diváka 
V rámci KMD navštívili žáci 8. a 9. ročníků  (42 žáků) opět čtyři divadelní představení 
v Praze a zároveň poznávali památky hlavního města – především Pražský hrad  
a Staré Město. 
 
Den otevřených dveří 
U příležitosti Dne jazyků, před zápisem do 1. tříd, ve školní družině. Opět jsme 
pozvali v červnu rodiče budoucích žáků prvních tříd na informační schůzku, která 
byla hojně navštívena a rodiči přijata kladně. 

 
Vystoupení pro rodiče a veřejnost 
Pěvecký sbor školy vystoupil v Klubu seniorů, v ČČK, při zdobení vánočního 
stromečku v Družbě, na Adventním koncertě v Družbě, Vánočních a Velikonočních 
trzích na náměstí. 
Vánoční besídky – celoškolní jsme nepřipravovali, měli jsme práci s oslavami výročí 
města Klatov. Proběhly ale třídní besídky pro rodiče. Učitelé a děti 1. tříd připravili 
dále besídky u příležitosti Dne matek, děti 5. tříd vystoupily před předškoláky a jejich 
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rodiče s představením Z pohádky do pohádky, připravovali jsme Školní akademii 
v rámci oslav výročí města. 

 
Zápis do prvních tříd 
V tomto školním roce probíhal na téma Zima. Před zápisem připravily učitelky prvních 
tříd Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče – byl ale velmi malý zájem, 
školu navštívila pouze pětičlenná skupinka dětí s učitelkou  z MŠ a 4 děti s rodiči. 
Mimo tento den se přišli ještě podívat na výuku v prvních třídách předškoláci ze dvou 
mateřských škol. 
 
Oslava Dne dětí 
Výběr dětí z devátých tříd připravil pro žáky 1. stupně další Den dětí, tentokrát  
na téma života středověkých rytířů.  
 
Dobrovolné závěrečné zkoušky žáků 9. tříd 
Závěrečné zkoušky probíhaly stejným způsobem jako v minulých letech. Sešlo se 
celkem 28 prací. Největší zájem měli žáci o přírodopis. 
 
Organizace okrskových a okresních kol sportovních soutěží 
Malá kopaná, atletika, košíková. 
 
Školní sportovní soutěže a akce 
Tradiční Vánoční laťka, přebor školy ve šplhu, ve stolním tenise, sálový softbal, 
Atletický přebor školy pro 2. stupeň, Atletický trojboj pro 1. stupeň, školní kola dalších 
sportovních soutěží, turnaje mezi třídami v různých druzích sportu. Pro žáky 2. – 5. 
tříd bylo připraveno společné bruslení a Den na sněhu. Pracuje ŠSK. 
 
Oslavy 750. výročí města Klatov 

Zúčastnili jsme se řady akcí pořádaných městem a oslavy zároveň prolínaly celou 
řadou předmětů ve škole. Na začátku oslav byla na škole instalována putovní 
výstava Historie školství v Klatovech, kterou připravili pracovníci klatovského muzea. 
V rámci výstavy jsme připravili pro všechny žáky školy soutěž – úkoly odstupňované 
podle věku plnily děti po shlédnutí výstavy. Vítězové jednotlivých kategorií dostali 
malý dárek. 
 Dlouho jsme se připravovali na další akci – Akademii škol. Zvolili jsme 
netradiční představení. Napsali jsme scénář, ušili kostýmy, sestavili stroj času,  
ve škole a na klatovské radnici jsme natočili scénky z historie města a spojili je do 
filmu. Na akademii v Družbě pak dvě dívky provázely diváky dějem.  
 Vyvrcholením oslav byl Majáles – jeho hlavní organizace spočívala na naší 
škole. Do majálesového průvodu se zapojily 4. – 9. třídy školy. Každá třída si 
vylosovala jedno historické období – informace o něm získaly děti při návštěvě 
muzea, v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy. Často s velkou pomocí třídních 
učitelů si děti vyrobily dobové kostýmy. V čele vlastního průvodu jel sám král Přemysl 
Otakar II. v podání našeho učitele pana Šelmáta. V programu po skončení průvodu 
na náměstí nechyběla ani vlastní písnička dětí naší školy „Klatovy“.  Do průvodu se 
zapojily i další základní školy a některé střední školy v Klatovech.  
 Součástí oslav byl v červnu Týden sportovních aktivit pro žáky základních  
a středních škol. Naše škola organizovala turnaje v kopané a basketbalu. Žáci školy 
získali během tohoto týdne řadu předních umístění. 
 Zúčastnili jsme se i výtvarné soutěže k výročí města. Oceněny byly výkresy tří 
žákyň naší školy.  
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Testování žáků 
Poprvé jsme vyzkoušeli vlastní testy pro žáky 3., 5. 7. a 9. tříd. Učitelé vytvořili testy, 
pro 1. stupeň z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky nebo 
všeobecného základu, pro 2. stupeň z českého jazyka, matematiky, anglického 
jazyka, přírodovědného a společenskovědného základu. Testy jsme vyzkoušeli, 
upravili a v dalším školním roce v nich budeme pokračovat. 
 

 
5.3. Účast v sout ěžích – Příloha č. 1 
 
             
5.4. Spolupráce s dalšími subjekty (ob čanská a zájmová sdružení,    
                mezinárodní styky -„družební“ školy , atd.) 
V červnu přijeli do školy žáci a učitelé z německého Rodingu. Po společném 

koncertu německého souboru a našeho pěveckého sboru následovala prohlídka 
města.  
 Pokračovala spolupráce s Česko – ruskou společností v Klatovech. V červnu 
vystoupil ve škole folklórní soubor z města Polevskoj. 
 Pokračovala spolupráce s okresním muzeem, knihovnou, Klubem seniorů 
v Klatovech, s mateřskými školami v Klatovech. Navázali jsme bližší spolupráci 
s denním stacionářem Diakonie v Klatovech. Klienti stacionáře využívají naši 
tělocvičnu, žáci školy několikrát stacionář navštívili a podíleli se na jeho činnosti.  
Při přípravě na volbu povolání využíváme nabídek Úřadu práce v Klatovech a PPP 
v Klatovech. Školní družina pokračovala ve spolupráci se ŠD při ZŠ Čapkova ulice. 
 
6. Výchovné poradenství  
 

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 
 Koncepce výchovného poradenství zahrnuje čtyři základní oblasti: pomoc  
při řešení výukových a výchovných problémů žáků, pomoc při volbě povolání, 
pomoc při řešení osobních problémů, prevence rizikového chování. Výchovná 
poradkyně má plán práce, který podle potřeby doplňuje a aktualizuje. Spolupracuje 
s žáky, učiteli, rodiči, s PPP, Úřadem práce v Klatovech, průběžně se vzdělává  
na akcích KCV JŠ Plzeň, případně jiných institucí. Své poznatky předává kolegům, 
především třídním učitelům a pomáhá jim při řešení problémových situací. Má 
konzultační hodiny pro rodiče, pravidelně se účastní schůzí vedení SRPDŠ (Rady 
rodičů).  
 V tomto školním roce uskutečnila výchovná poradkyně průzkum mezi žáky 
3. – 9. tříd týkající se celkové atmosféry školy. Potěšilo nás, že výsledky průzkumu 
svědčí o pozitivní atmosféře školy. 
 Projekt aktivní motivace pro technické obory 
Během školního roku byla žákům 7. – 9. tříd nabídnuta účast na projektu OHK, 
který má za cíl přiblížit technické profese. Celkem se zúčastnilo 210 žáků naší 
školy 6 exkurzí, 2 besed a 1 ukázkového dne. Všechny akce se setkaly s kladnými 
ohlasy. Nejvíce se líbila poslední návštěva sklářské hutě ve Švihově, kde si každý 
vyzkoušel vyfouknout ozdobnou kouli. 
Navštívené akce: 

- OLHO Technik Janovice - automobilový 
- Dopla Pap Sušice - plasty 
- Silnice Klatovy - stavo 
- PLASTIK HT Horšovský Týn - plasty, chemie 
- Lorenc Logistik Klatovy - doprava 
- Systherm Plzeň - strojír. Elektro 



 10 

- Sklářská huť Anna  
- Beseda: učební obory pekař-cukrář  
- Stavebnictví  
 

 
6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  
Program prevence zahrnuje čtyři základní oblasti – prevence drogových 

závislostí, kouření a alkoholismu, prevence kriminality a delikvence, prevence 
kyberšikany, gamblingu a virtuálních drog, prevence agresivního chování, šikany  
a vandalismu a prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu.  

Vzdělávací část programu prevence zahrnuje kromě výuky příslušných témat 
v jednotlivých předmětech besedy s odborníky. Ve školním roce proběhlo: 

- 1. – 4. třídy projekt Slabikář dětských práv  
- 3. – 4. třídy Bezpečná třída – prevence šikany, agresivity, intolerance 
- 5. třídy – splněn program Normální je nekouřit 
- 5. třídy – Vrstevnické party I – program směřoval k nebezpečným partám 

adolescentů  
- 5. třídy – Úmluva dětských práv 
- 6. třídy – adaptační kurz v Podolí pro nový kolektiv žáků podle projektu Ranč  
- 7. třídy – Loading – program zaměřený proti virtuálním drogám, kyberšikaně  
- a gamblingu 
- 8. třídy – Osudomat – zaměření jako u 7. tříd 
- 9. třídy – Vrstevnické party II. 
- 9. třídy – Hrou proti AIDS – projekt klubu pro mládež Chapadlo 
- 2. stupeň – beseda s Policií ČR  
Velice úspěšnou aktivitou byl i Rubikon. Družstvo našich žáků skončilo 

v regionálním kole na 4. místě. Všichni účastníci regionálního kola (tedy i naše 
družstvo) navštívili Prahu, kde na ně čekal bohatý program – celostátní kolo 
Rubikonu se soutěží pro diváky, prohlídka Senátu ČR a plavba parníkem po Vltavě 
s bubenickou show a diskotékou. 

Děti 3. – 9. tříd se zúčastnily mezinárodního festivalu dokumentárních filmů  
o lidských právech Jeden svět. Letošními tématy filmů byly pro mladší žáky 
přátelství, rodina, autismus, sociální vyloučení, šikana. U starších žáků problematika 
lidských práv, nedemokratické režimy, sociální vyloučení. 

S problematikou holocaustu se opět seznamovali žáci 7. tříd při exkurzi do muzea 
Šimona Adlera a žáci 9. tříd při exkurzi do Terezína. 

  
Praktická část programu prevence zahrnuje různé aktivity. Pravidelně pracovaly 

zájmové kroužky, žáci 2. stupně se zapojovali do celoročních soutěží v Nj, Aj a D  
(u příležitosti výročí města téma Známe Klatovy?). Další nejúspěšnější akce: 
Starověk ve fotografii, Středověk ve fotografii, 20. století ve fotografii, soutěž 7. tříd  
o nejlepšího čtenáře anglického textu, Slunovrat – zeměpisná soutěž pro 6. třídy, 
Fyzika a chemie vážně nevážně, Zlatý slavíček, Zpěv na playback, Literární soutěž, 
oblíbená soutěž Hurá do vaření, na 1. stupni přírodovědná nebo vlastivědná soutěž 
4. a 5. tříd. Žáci mají po vyučování volný přístup do sportovního areálu a k internetu. 
 Pokračovala práce školního parlamentu, který pomohl při organizaci několika 
školních akcí. 

Pokračoval jsme v adopci na dálku. Chlapec Aristote z Konga nám pravidelně 
píše a dostáváme také jeho školní výsledky.  
 Již po šesté jsme se zapojili do adopce zvířete v ZOO Plzeň. Vybrali jsme 
celkem 11 307,- Kč. Za tuto částku jsme adoptovali mládě opičky Gueréza angolská.  
 Zúčastnili jsme se i dalších sbírkových akcí – Sluníčkový den, sbírka pro fond 
Sidus, CPK Chrpa. 
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 Ve škole je umístěna trvale schránka důvěry – ve školním roce 2009/10 jsme 
nedostali žádné závažné oznámení. 

 
  
6.3. Spolupráce s PPP, SPC 
Kromě vyšetření dětí s podezřením na specifické poruchy učení nebo chování 

v prostorách PPP Klatovy se mohli opět zájemci z řad žáků 8. tříd zúčastnit přímo  
ve škole testování své profesní orientace. Výsledky testů jsou sdělovány pouze 
žákům a jejich rodičům. 

 
 
6.4. Spolupráce s rodi či, policií, z řizovatelem 
V Radě rodičů neměla zastoupení pouze jedna třída – 7.B. Důvodem byl odchod 

syna předsedkyně ze školy a nezájem ostatních rodičů o členství v Radě rodičů. 
Během školního roku se uskutečnily dvě schůze Rady rodičů, na kterých byli přítomni 
i ředitel školy, jeho zástupci a výchovná poradkyně. Proběhly dvě třídní schůzky  
a dvě informační odpoledne pro rodiče. Vedení SRPDŠ uspořádalo ve spolupráci 
s několika pedagogy  již podruhé bleší trh. Výtěžek byl věnován na akce pro děti. 

O důležitých událostech v životě školy informují internetové stránky školy 
(www.zsplanicka.klatovynet.cz). Několik učitelů tvoří pravidelně vlastní webové 
stránky pro žáky a jejich rodiče. 

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

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

bez problémů, korektní jednání. 
 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI + informace o dalších  
      kontrolách školy (SSZ, hygiena……)  
 
28.1. 2010 – VZP ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění  
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – bez závad. 
 
26. – 29.4. 2010 – ČŠI – kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu. 
V oblasti využívání finančních prostředků nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
Byly zjištěny dva nedostatky – porušení ustanovení zákoníku práce a statistické 
služby. Okamžitě byla přijata opatření k jejich odstranění (viz příloha). 
 
17.12. 2009 – KHS – tělocvična Na Vodojemu – kontrola zaměřená na čistotu a úklid 
prostor pro výuku TV. Bez závad. 
 
19.2. 2010 – KHS – školní jídelna. Kontrola zaměřená na dodržování zásad osobní  
a provozní hygieny, skladovací teploty a monitorování v zavedených kontrolních 
postupech. Byl zjištěn jeden nedostatek v prostoru mytí stolního nádobí – 
kondenzace par na stěnách, stropě a okně – opadává omítka, plíseň na povrchu.  
 
1.3. 2010 – KHS – školní jídelna. Kontrola zaměřená na odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole v únoru 2010. Nedostatky odstraněny – protiplísňový nátěr, 
dlaždice vyčištěny savem, opravena závada na přisávání.  
V květnu 2010 pak byla v kuchyni instalována nová mycí linka s minimálním vývinem 
páry. 
 
24.8. 2010 – KHS – školní jídelna. Kontrola bezpečnosti potravin. Bez závad. 
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8. Výkon státní správy  
 

8.1. Rozhodnutí ředitele školy 
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky 19 0 
Dodatečný odklad povinné školní docházky 2 0 
Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD 0 0 
 
 

8.2. Počet osvobozených žák ů 
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 
Tělesná výchova 7 

 
 
8.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 
- z toho oprávněných 0 
- z toho částečně oprávněných 0 
- z toho neoprávněných 0 
- z toho postoupených jinému orgánu 0 
 
 
 

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

Neobdrželi jsme žádnou žádost o informace ve smyslu tohoto zákona. 
 

 
9. Analýza školního roku  
 

Problémem je stále rozpočet. Chybí nám peníze hlavně na učebnice  
a na pomůcky. Na určitou dobu by mohl pomoci projekt EU Peníze školám,  
na kterém v současné době pracujeme. Přidělovaní rozpočtu přísně normativní 
metodou, která nezohledňuje věkové složení sboru, výuku podle ŠVP, vede 
k neustálému tlaku na snižování počtu pracovníků a zvyšování počtu dětí ve třídách. 
Nízký až hraniční je limit počtu nepedagogických pracovníků - jak ve školní jídelně, 
tak ostatních. Není zohledněno prostorové řešení školy (4 samostatné objekty) ani 
velikost školní jídelny a kuchyně. Na veškerou administrativní,  ekonomickou, 
personální a účetní agendu máme 1,3 pracovníka – velké množství úkolů z těchto 
oblastí musí zajišťovat vedení školy. Další úsporná opatření již nejsou 
akceptovatelná.  
Rozpočet provozních prostředků je hlavně díky realizovaným opravám také napjatý. 
Nutné opravy a malování nás jen v letošním roce stály cca 350 000 Kč a oprava 
střechy na tělocvičně na Vodojemu bude stát dalších cca 250 000 Kč. Plánované 
zvyšování cen energií v příštím roce nás přes všechna úsporná opatření  
a realizované úpravy dostane při zachování současné výše rozpočtu do neřešitelné 
situace. Již v současné době veškerým ziskem z doplňkové činnosti pokrýváme 
ztrátu z činnosti hlavní a nejsme schopni kromě odpisů tvořit rezervu ve fondech. 



 13 

Dosluhující velké spotřebiče ve školní jídelně stojí stovky tisíc korun. Město nám 
pomohlo s financováním nákupu nové myčky příspěvkem 200 000 Kč mimo 
rozpočet. Postupně budeme muset požádat město o spolupráci i při další nutné 
obměně pánví, kotlů, robotů a dalšího vybavení.  
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Hospoda ření školy 
za rok 2009 

 
 

1. Údaje o zam ěstnancích  
 

 
 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009         

( fyzický stav/ přepočtený stav )     
 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 44/40,682 29/22,307 
Dosažený průměrný 
měsíční plat 

26 412 14 108 

 
2.  Zpráva o hospoda ření (v tisících K č) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2009) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

23 081 000 --- 23 081 000 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

4 098 000 --- 4 098 000 

dotace na provozní výdaje    
příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele    
poplatky od rodičů – školné ŠD 118 000  118 000 

příjmy z doplňkové  činnosti  1 282 000 1 282 000 

ostatní příjmy  3 712 000  3 712 000 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2009) 
 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investi ční  794 000  794 000 
neinvesti ční 23 081 000    
z toho:     
- přímé náklady     
    na platy pracovníků 16 580 000 19 000 230 000 16 829 000 
    ostatní osobní náklady 13 000   13 000 
    zákonné odvody + FKSP 5 743 000  62 000 5 805 000 
    náklady na DVPP 39 000 1 000  40 000 
    náklady na učební pomůcky 418 000 182 000  600 000 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 104 000 

  
2 000 2 000 108 000 

    ostatní náklady 184 000 4 221 000 543 000 4 948 000 
 - provozní náklady     
    energie  2 520 000 183 000 2 703 000 
    opravy a údržba nemovitého majetku  622 000 94 000 716 000 
    nájemné  361 000 12 000 373 000 
    odpisy majetku  139 000 14 000 153 000 
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2009) 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 
Přepočtený počet zaměstnanců 62,300 62,116 0,184 
Mzdové prostředky na platy 15 358 000 15 358 000 0 
Mzdové prostředky – OPPP 60 000 60 000 0 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 801 606 801 606 0 
Doplnit komentář k případným rozdílům. 
 
 

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

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 3 5 645 
V oblasti cizích jazyků 8 4 530 
V oblasti SIPVZ 1 400 
K prohloubení odbornosti 2 9 996 
Odborná literatura pro učitele 0 0 
Ostatní předměty 39 18 910 
CELKEM 53 39 481 
 
Žádosti o dotace-mimo MŠMT  /např. z KÚ…./ 
 
Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 
KÚ Pozitivně a aktivně 27 000 
KÚ Rekonstrukce podlah Tv 500 000 

 
Využívání EU fond ů /Dispoziční fond…./ 
 
Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 
Zkvalitnění výuky historie 907 960 0 
Zatraktivnění výuky matematiky 932 790 0 
Medializace přírody 856 684 0 
Preventivní aktivity 10 projektů 800 000 0 

 
 
Závěrečné zhodnocení spln ění úkol ů, pro které byla organizace z řízena  
 Škola splnila úkoly dané vzdělávacími programy,  učebními plány a plánem 
práce školy. Naše dobrá výchovně – vzdělávací práce se odráží mimo jiné v trvajícím 
zájmu rodičů o naši školu a v úspěších našich žáků při přijímacím řízení k dalšímu 
vzdělávání. 
 Pokračovali jsme v zavádění ŠVP – nově ve 4. a 9. ročníku. Na základě 
získaných zkušeností s výukou dle ŠVP jsme upravovali obsah některých 
vzdělávacích oblastí. Úpravy ŠVP budou pokračovat i nadále, v neposlední řadě 
z důvodu výměny starých učebnic za nové – v souvislosti s tím je nutné například 
upravit zařazení vyučovacích celků do jednotlivých ročníků. Stále hledáme možnosti 
propojení různých předmětů do výuky, zkoušíme projektovou výuku. 
 Podařilo se (podle finančních možností) zlepšit materiálně technické zajištění 
školy. V této oblasti chceme v příštím školním roce využít finančních prostředků  
z projektu EU peníze školám (tzv. šablony).  
 Přibývá učitelů, kteří používají moderní metody vyučování a využívají ve výuce 
vlastní prezentační materiály. Moderní výukové postupy chceme i nadále podporovat. 
Možností pro finanční ocenění učitelů jsou mimo jiné již zmíněné šablony. Učitelé 
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mají zájem o další vzdělávání. Pokračovali jsme a budeme i nadále ve výměně 
zkušeností formou vzájemných hospitací. 
 Kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků je stabilizovaný.  
Ke změnám dochází z důvodu odchodu do důchodu, ve výjimečných případech 
z jiných důvodů.  
 Zapojovali jsme se do vědomostních i sportovních soutěží, pokračovali jsme 
v osvědčených nadstandardních aktivitách a zkoušeli aktivity nové. Proběhla řada 
preventivních akcí. Zapojili jsme se aktivně do oslav výročí města Klatov. Učitelé 
školy nabídli dětem řadu zájmových kroužků – ne všechny jsme mohli pro malý 
zájem žáků realizovat. V příštím školním roce chceme našim žákům nabídnout nejen 
osvědčené, ale i nové zájmové kroužky. 
 Zkusili jsme připravit a otestovat vlastní systém autoevaluace školy. Připravili 
jsme testy pro 3., 5., 7. a 9. třídy, vyzkoušeli jsme, upravili a v příštím školním roce 
v nich budeme pokračovat. Během několika let tak získáme přehled o vývoji úrovně 
žáků. Ve stejných ročnících jsme požádali rodiče o vyplnění dotazníku týkajícího se 
celkové atmosféry školy. Většina dotazníků se nám vrátila vyplněná a my jsme tak 
získali přehled o názorech rodičů. Také v těchto rodičovských dotaznících budeme 
ve stejných ročnících pokračovat i v příštím školním roce. Evaluační dotazníky 
rozšíříme o dotazníky pro učitele. Postupně si tak chceme vypracovat ucelený 
systém autoevaluace školy.  Výsledky se pak promítnou do naší práce. V souvislosti 
s tím nás potěšily i výsledky průzkumu mezi žáky 3. – 9. tříd, které svědčí o pozitivní 
atmosféře školy. 
 Opět jsme se pokusili získat finanční prostředky z grantového projektu 
Plzeňského kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tři projekty. Bohužel nebyl 
ani jeden z nich přijat. 
 Díky vyučujícím německého jazyka se podařilo uskutečnit znovu větší akci 
s družební školou v Rodingu. O spolupráci budeme usilovat i nadále, i když jsme 
omezeni zájmem o společné aktivity ze strany školy v Rodingu a ubývajícím počtem 
žáků, kteří se učí němčinu. Budeme hledat možnosti spolupráce s anglickými 
školami, protože výukou angličtiny projdou všechny děti od 3. do 9. třídy. 
Pokračovala úspěšná spolupráce i s ostatními subjekty, velmi kladně ze strany 
našeho partnera i ze strany dětí byla hodnocena spolupráce s Diakonií. Také v této 
spolupráci, jako i ve spolupráci s osvědčenými partnery, chceme i nadále pokračovat. 
  
 
 
 
7. října 2010                                        Mgr. Karel Denk, ředitel školy                        
 
 
 
 
                                                                              Razítko organizace 
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Příloha č. 1 – Účast žáků v sout ěžích 
 

Umístění Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 
1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní      
republiková Atletický čtyřboj 1 družstvo    
 Mistrovství ČR  

v atletice 
1 družstvo  1*  

 Puškinův 
památník 

6 žáků    

regionální Atletický čtyřboj 2 družstva 1 1  
 Pohár rozhlasu 1 družstvo 1   
 Přespolní běh 1 družstvo    
 Košíková 2 družstva   1 
 Soutěž v Nj 1 žák    
 Puškinův 

památník 
6 žáků    

 Fyzikální 
olympiáda 

1 žák    

 Malý záchranář 2 družstva    
 Hlídky mladých 

zdravotníků 
1 družstvo    

 Rubikon 1 družstvo    
okresní Atletický čtyřboj 2 družstva 2   
 Pohár rozhlasu 2 družstva 1   
 Přespolní běh 4 družstva 1  2 
 Sportovní 

gymnastika 
1 družstvo   1 

 Zimní olympiáda 1 družstvo 1   
 Florbal 4 družstva    
 Košíková 2 družstva 1  1 
 Atletický trojboj 2 družstva 1   
 Vybíjená 1 družstvo  1  
 McDonalds Cup 2 družstva  1  
 Minifotbal 1 družstvo   1 
 Olympiáda v Čj 3 žáci   1 
 Soutěž v Nj 4 žáci 1 1  
 Soutěž v Aj 4 žáci 1   
 Fyzikální 

olympiáda 
3 žáci    

 Archimediáda 2 žáci    
 Zeměpisná 

olympiáda 
3 žáci    

 Dějepisná 
olympiáda 

2 žáci    

 Biologická 
olympiáda 

3 žáci    

 Pythagoriáda 3 žáci    
 Matematická 

olympiáda 
6 žáků    

 Malý záchranář 3 družstva 1 1  
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 Hlídky mladých 
zdravotníků 

2 družstva 1   

 Soutěž ve čtení 1 žák 1   
 Čtenářská 

soutěž 
1 žák    

oblastní Rubikon 1 družstvo 1   
jiné Naše město – 

naše klima 
  1  

 Naše zahrádka    3 
soutěže 
k výročí 
města 

Štafetový běh 3 družstva 2 1  

 Florbal 7 družstev  2 4 
 Volejbal 2 družstva    
 Kopaná 1 družstvo 1   
 Basketbal 3 družstva 3   
 
 

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

 
 
 
Příloha č. 2 – kopie zpráv provedených kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


