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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 
(základní škola) 

 
 

1. Charakteristika školy 
Základní škola Klatovy, Plánická ul.194   
   339 01 Klatovy 1, Plánická 194  

 příspěvková organizace města Klatovy 
 telefon: 376 313 451 
 fax: 376 313 451 

  e-mailové spojení : reditel@zsplanicka.ktnet.cz 
 IZO : 102 164 266   

  Identifikátor : 600 068 625 
  IČO : 69982813 

 ředitel školy : Mgr. Karel Denk 
Název a adresa zřizovatele : Město Klatovy, 
   Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy 1 
Poslední zařazení do sítě škol : č.j. 11 386/2006-21 
   Rozhodnutí ze dne 26. 5.. 2006 s účinností od 1. 9. 2006        

  
  

1.1.         Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Klatovy 1, Plánická 194 11 278 

Odloučené pracoviště Klatovy 4, Komenského 133 6 139 

 Klatovy 1, Plánická 208  9* 236 

Školní jídelna Klatovy 1, Plánická 208    

Tělocvična                        Klatovy 4, Studentská 646   
 

*V budově 208/I je umístěno také 6 oddělení školní družiny – zapsaných žáků 166. 
 

 
 

1.2.      Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 

Škola pro všechny ŠVP 1.- 9. 

Rozšířená výuka předmětů Č.j.  

Tělesná výchova ŠVP   

 
 
          

1.3.       Součásti školy  

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 

ŠD, ŠK 180 166 6 3,408 
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Název součásti Kapacita 
 

Počet stravovaných Počet 
přepočtených 

pracovníků 
dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 1100 834 65 201 11,817* 

 
* z toho více než 1,8 úvazku hrazeno z doplňkové činnosti a ZS. 
Doplňková činnost ve ŠJ je od 1. 1. 2005 prováděna v souladu se zřizovací listinou, 
se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou č.84/2005 Sb. pro 201 strávníků. V tomto 
počtu jsou zahrnuti  zaměstnanci VOŠ a OA Klatovy, ZUŠ Klatovy a DDM Klatovy. 
Závodní stravování vlastních zaměstnanců je dle rozhodnutí zřizovatele 
realizováno v hlavní činnosti.  

 
 

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

 
 

1.5.  Spádový obvod školy  
Pro zápis do 1.tříd byly stanoveny vyhláškou města Klatov č. 2/2013 spádové 
obvody podle počtu šestiletých dětí v daném roce. Není tím omezeno právo rodičů 
na volbu školy. Ve školním roce 2012/2013 dojíždělo 160 žáků z celkem 35 obcí. 

 
 
1.6.  Speciání třídy 

 Počet 
tříd 

Počet 
zařazených 

žáků 

Poznámka 

Speciální třída 0 0  

S rozšířenou výukou 0 0 Tělesná výchova 

 
 
 
 
1.7. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 2 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 0 

S vývojovou poruchou učení a chování 22 

Celkem 24 
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1.8. Materiálně technické zajištění školy 
 
- drobné opravy na budovách 
- výmalba budovy 208 
- nová učebna na budově 194/I z prostor sborovny 
- nábytek a lino do učebny fyziky 
- oprava jedné učebny na budově 208/I včetně nového lina 
- dokončení podlah (dlažba při zadním vstupu do tělocvičny) v TV Vodojem 
- malování celého prostoru školní jídelny 
- nové vybavení (tlaková pánev, vozík do konvektomatu, elektrická pánev, 

tyčový mixér) do školní jídelny 
 

 
1.9. Rada školy  

8. 10. 2012 – projednání a schválení výroční zprávy školy. 
7. 3. 2013 – schválení roční účetní uzávěrky, výsledků hospodaření; seznámení 
s koncepčními záměry školy 
20. 6. 2013 – projednání dodatku k ŠVP ZV č. I/1 
 
2. Údaje o pracovnících školy 

  
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

74/65,175 48/44,684 
 

* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 
   
           

2.2.  Personální změny 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 0 

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

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 1 (důchod) 

- z toho na jinou školu 0 

- z toho mimo školství 0 

Počet pracovníků v důchodovém věku 6 

 
 

2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 748 100  ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin 34 4,5% VkO, Inf, ČaSp, Vtv, Aj 

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

Počet vzdělávacích akcí 29 

Celkový počet účastníků 17 

Vzdělávací instituce KCV a JŠ Plzeň, NIDV, obecně 
prospěšná společnost Venkovský prostor 
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1. Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2013/14 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů  Skutečný počet 
přijatých dětí 

Skutečný počet 1.tříd 

navržen skutečnost 

100 16 11 89 3 

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

docházky 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

58 6 39 13 0 0 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 13 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia   12 

 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/13 

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

0 0 0 

 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

4.1. Prospěch žáků  

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

653 
 

355 
 

287 
 

11 
 

18 
 

2 
 

Neprospívající žáci jsou žáci, které se nepodařilo ani zvýšenou snahou učitelů přimět 
ke školní práci. 3 žáci neprospěli v opravné zkoušce a byli přeřazeni do nižšího 
ročníku (2 z nich neprospěli ve dvou předmětech a po neúspěchu v 1. opravné 
zkoušce již 2. nevykonávali). 13 žáků vykonalo opravnou zkoušku úspěšně. 

 
 
4.2. Chování žáků 

                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  

 I. pol. II. pol. 

 2.stupeň 4 5 

 3.stupeň 0 2 

 
 
 
4.3. Docházka žáků  

 I. pol. II. pol. 

Zameškané hodiny  29 941 43 275 

- z toho neomluvené 529 591 
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4.4.   Přehled volitelných a nepovinných předmětů      

 
Povinně volitelné předměty máme zařazeny v učebním plánu 7. a 8. ročníku 

s časovou dotací 1 h týdně, v 9. ročníku 2 hodiny týdně.  
Ve školním roce 2012/2013 jsme vyučovali tyto předměty:  
7. ročník: Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Práce s materiály, Sportovní hry 
8. ročník: Naše kořeny, Konverzace v Nj, Konverzace v Aj, Multimédia na PC, 
Sportovní hry 
9. ročník: Naše kořeny, Konverzace v Nj, Konverzace v Aj, Sportovní hry 

 
          
 

4.5.            Zkušenosti se ŠVP 
 

Ve všech ročnících školy jsme učili podle ŠVP – Škola pro všechny.  Průběžně 
zařazujeme do výuky průřezová témata, mezipředmětové vztahy. Požadovaných 
výstupů dosahovali žáci podle svých schopností a zájmu o předmět.  

Součástí našeho ŠVP je i projektová výuka. Všechny naplánované projekty byly 
splněny.  

Počínaje školním rokem 2013/14 dochází k úpravám ŠVP podle  RVP ZV (verze 
platná od 1. 9. 2013). 
 
Celoškolní projekty 
Evropský den jazyků  

- žáci 1. stupně – zábavné hodiny jazyků 
- žáci 6. – 9. tříd soutěž ve vědomostním kvízu 
 

Den Země 
- 1. třídy –životní prostředí, třídění odpadu 
- 2. třídy – ochrana přírody, pozorování rostlin a živočichů 
- 3. třídy – životní prostředí, lesopark Hůrka 
- 4. třídy – naučná stezka SŠZP, botanická zahrada, skleník s exotickými 

živočichy  
- 5. třídy – ZOO Plzeň, adopce zvířete 
- 6.A, 6.B – odpady, recyklace – anketa, Městské sady, Spálený les 
- 6.C – psí útulek Klatovy 
- 7. třídy – ZOO Praha, botanický skleník 
- 8. třídy – naučná stezka Povydří, infocentrum Národního parku Šumava, vodní 

elektrárna 
- 9.A – naučná stezka Červené Poříčí – Švihov 
- 9.B – Meteorologická stanice Plzeň 

 
2 . stupeň 
Atletický přebor školy  
Den Evropy 
Lidové tradice: 

Slunovrat – začlenění do předmětů v 6. ročníku 
Vánoce – začlenění do předmětů 7. ročníku 
Masopust – začlenění do předmětů v 8. ročníku, vyvrcholení masopustním 
veselím v tělocvičně (krátký průvod, tanec, soutěže, občerstvení) 
Velikonoce – žáci 9. tříd ve všech třídách 1. – 5. ročníku 

Vánoční dílny: 
 Andílci z těstovin 
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 Vizitky k vánočním dárkům 
 Nepečené cukroví 
 Betlém a vánoční tradice 
 Papírové dekorace 
 Pedig, pletení 
 Ozdoby na okno 
 Přáníčka (ekodílna) 
 Vánoční ozdoba 
 Ozdobné girlandy 
 Hudební dílna 
 Mechatronika 
 Obálky na přání 
 
Ročníkové projekty 

 

Projekt Ročník / Třída 

Loučení s podzimem 2. 

Čertí škola  1., 2. 

Vánoční těšení 1. – 3. 

Vánoční dílny 4. – 5.  

Den na sněhu 1. – 5. 

Loučení se zimou 2. 

Loučení s jarem 2. 

Jaro  2.  

Zdravé zuby 1. – 3. 

Adopce v ZOO 5. 

Velikonoce 2. 

Má vlast 4. 

Vesmír 5. 

Od semínka k rostlince 3. 

Jak jde rok 2. 

Chování člověka v přírodě 7. 

Člověk a chemie 9. 

 
 
Menší projekty 
Finanční matematika – projektový den 8.A 
 
 
Zúčastnili jsme se projektu Zmapování zdraví a obezity školní mládeže v Plzeňském 
kraji, který realizovaly Plzeňská sportovní o. p. s. a Ústav hygieny a preventivní 
medicíny LF UK v Plzni.  
 
 
5. Nadstandardní aktivity 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou  
Zájmové kroužky 1. stupeň: florbal, myslivecký, dva dyslektické, divadelní, čtyři 
anglického jazyka, sborového zpěvu, basket, Mladý záchranář 
Zájmové kroužky 2. stupeň: stupeň: dva matematické, Mladý ochránce přírody, 
Mladý záchranář, badmintonu, dva dyslektické,  tvůrčího psaní, mechatronika, 
florbal, práce s přírodními materiály 
Školní družina: kroužek práce na PC, cvičení při hudbě, míčové a pohybové hry 
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5.2. Školní a mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti) 
Kurzy 

Dopravní výchova 4. a 5. tříd (teoretická i praktická část), plavecký kurz 3. a 4. 
tříd, lyžařský kurz 7. tříd 
 

Exkurze 
Říjen 

- grafitový důl Český Krumlov – 9. třídy 
- Národní galerie Praha – 5. třídy, výběr 2. stupně 

 
Listopad 

- Muzeum Fr. Křižíka Plánice – NK 9. třídy 
- Mořský svět a Planetárium Praha – 6. třídy 

 
Prosinec 

- Hartmanice, Dobrá Voda – výběr 7. tříd 
- Regensburg – předvánoční město, adventní trhy – KNj 8. a 9. tříd 

Leden 
- Planetárium České Budějovice – 5. třídy 
- Arciděkanský kostel Klatovy – Naše kořeny 8. třída, 7. třídy 

Duben 
- výstava ČNB Plzeň – 9. třídy 
- ČNB Praha, památky Prahy – výběr 8. tříd 
- Muzeum generála Pattona Plzeň – NK 9. třídy 
- exkurze v rámci Dne Země – 1. – 9. třídy 
- Londýn, Salisbury a Stronehenge – výběr žáků 2. stupně 

Květen 
- Terezín – Malá pevnost, ghetto, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna – 

výběr 9. tříd 
- Sušice, Svatobor – 4.A, 4.C 
- Památník národního písemnictví – kroužek tvůrčího psaní 
- Tutanchamon – výstava Praha – výběr 6. tříd, Naše kořeny 8. a 9. tříd 
- Jezdecký oddíl Klatovy – ŠD 
- Psí útulek Klatovy – ŠD 
- Městský úřad Klatovy – 4. třídy 
- Rabí – 4.B 
- Katakomby Klatovy – Naše kořeny 8. a 9. tříd 

 
Červen 

- Kdyně, Rýzmberk – 6.B 
- Plzeň, Radaně – 8.C 
- Lužany, Plzeň – 8.A 
- Pražský hrad, Muzeum voskových figurín – 7.B 
- Zábavný park Nepomuk – ŠD 
- Křivoklát, Koněpruské jeskyně – 5. třídy 
- ZOO Plzeň – 3. třídy 
- Stadtrallye – Plzeň – KNj 8. a 9. tříd, družební škola Roding 
- Pohádková stezka Špičák – 2.C 
- Pohádková chalupa Mlázovy – 2.A, 2.B 
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Průběžně 
Návštěvy kulturních představení (filmová, divadelní, koncerty), výstav v Klatovech (v 
letošním školním roce například výstava 70. výročí operace Antropoid - Naše kořeny 
9. třídy), vzdělávacích pořadů, třídní výlety; mezitřídní, ročníkové, celoroční soutěže 
(D – Za divy novověku, Nj); vystoupení pěveckého sboru. 

 
 
Pěvecký sbor školy vystoupil v Kulturním domě Družba na Adventním koncertu,  
na klatovském náměstí při Vánočním a Velikonočním zpívání a zúčastnil se Májové 
přehlídky dětských sborových zpěvů v kulturním domě Družba. 
 
Klub mladého diváka pokračoval ve své činnosti. Zájemci z řad žáků 6. - 9. tříd 
navštívili opět čtyři představení v různých pražských divadlech.  
 
Soutěž tříd na druhém stupni – probíhala pouze sportovní soutěž tříd 2. stupně.  
Tři vítězné třídy získaly odměnu od SRPDŠ ve výši 1000,- 500,- a 300,- Kč.  
  
Den dětí 
Žáci 9.B připravili zábavné dopoledne v tělocvičně Na Vodojemu na téma „Indiáni“ 
pro děti 1. – 5. tříd.  
 
Den otevřených dveří 

- Čertí škola – den otevřených dveří pro rodiče 1. a 2. tříd 
- ve školní družině 
- pro rodiče a děti budoucích 1. tříd 
- pro předškoláky z MŠ  

 
Testování žáků 

- generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 
základních škol (matematika, český jazyk, cizí jazyk) – celorepublikové 
testování NIQES 

- 3., 5., 7. a 9. tříd – školní, námi vytvořené testy. Protože proběhlo již 
celorepublikové testování žáků 5. a 9. tříd v matematice, českém jazyce a 
cizím jazyce, byli tito žáci testování jen v přírodovědné a společenskovědné 
oblasti. Žáci 3. a 7. tříd vykonávali testy i z matematiky a českého jazyka 

 
Školní družina 

- orientační hry s dopravní, brannou a sportovní tématikou 
- výstavky výrobků a výtvarných prací pro veřejnost 
- výroba dárků k zápisu do 1. tříd 
- výtvarná soutěž na aktuální téma 
- netradiční soutěže 
- vystoupení dětí s maňásky 
- Pohádkový den 
- Maškarní karneval 
- Barevný týden 
- Sněhování 
- Přílet vlaštovek 

 
Školní jídelna 

- 3. ročník výtvarné soutěže O sladký košík 
- anketa Které jídlo mám rád, aneb navrhněte oběd 
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5.3. Účast v soutěžích – Příloha č. 1 
 

5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací  
 

Odborová organizace při škole skončila svoji činnost k 1. říjnu 2012. 
   
           
5.5. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení,    
                mezinárodní styky -„družební“ školy, atd.) 
 

Městská knihovna 
- Děti z Bullerbynu – 3. třídy 
- Advent – 1. a 2. třídy 
- Vánoce v dětské knize – 5. třídy 
- pravidelně ŠD 
- čtenářská soutěž 
- besedy – 4. a 6. třídy 

 
DDM Klatovy 

- Malba na hedvábí – 1. třídy 
- Keramika – 1. a 5. třídy 
- Gelová svíčka – 1. a 3. třídy 

 
Galerie u Bílého jednorožce 

- J. Štreit – 6., 8. a 9. třídy 
- M. Šárovec  – 8. třídy 
- M. Pacner – 4.A, 5.C, 6. a 8. třídy 

 
Hostašovo muzeum Klatovy 

- promítání v muzeu – pravidelně ŠD 
- stálá expozice – 4.A, 4.B 
- příležitostné výstavy – Naše kořeny 

 
MŠ 

- den otevřených dveří 
 
ŠD ZŠ Čapkova – ŠD  
 
Klub Chapadlo – 9. třídy 
 
Družební škola Roding 

- výměna přání, komunikace našich žáků s německými prostřednictvím e-mailů 
v rámci Konverzace v Nj 

- dohodnutí další spolupráce s novou zástupkyní školy v Rodingu  
- setkání našich žáků (KNj) se žáky z Rodingu v Plzni  

 
Úřad práce, PPP v Klatovech 
 
Česko – ruská společnost  
Předseda společnosti v Klatovech úzce spolupracuje s naši paní učitelkou Krůsovou.  
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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. V letošním 
školním roce pracovaly ve škole dvě výchovné poradkyně – jedna pro první a jedna 
pro druhý stupeň. Jedna výchovná poradkyně dokončila v červnu studium 
výchovného poradenství na JU PF České Budějovice. Druhá výchovná poradkyně 
jí na konci školního roku předala veškerou agendu – od příštího školního roku bude 
pracovat opět jen jedna výchovná poradkyně.  
 Obě poradkyně měly plán práce, který podle potřeby doplňovaly  
a aktualizovaly. Spolupracovaly s žáky, učiteli, rodiči, s PPP, Úřadem práce 
v Klatovech. Své poznatky předávaly kolegům, především třídním učitelům  
a pomáhaly jim při řešení problémových situací. Obě měly stanovené konzultační 
hodiny pro rodiče, účastnily se schůzí vedení SRPDŠ (Rady rodičů).  

V rámci volby povolání se žáci 8. a  9. tříd zúčastnili Akademie řemesel 
v kulturním domě Družba. Další aktivity: zařazení témat předmětu Volba povolání v 
hodinách ČASP (8. třída) a VkO popřípadě v třídnických hodinách, návštěvy Úřadu 
práce, v letošním roce ještě konzultace s PPP v Klatovech k profitestům (plošné 
testování profipředpokladů v osmých třídách bylo zrušeno ze strany PPP), rozhovory 
a besedy s výchovnou poradkyní, prezentace škol (SŠ Oselce, SZeŠ Klatovy, SPŠ 
Klatovy, G Klatovy, Stavební učiliště Plzeň), návštěvy Dnů otevřených dveří směřují 
žáky k orientaci v pracovních činnostech vybraných profesí a ke strategii akčního 
plánování budoucího profesního života a volby správného povolání. Žákům jsou 
poskytovány aktuální informace o volbě povolání na nástěnce. Přijímací řízení žáků 
bylo bez větších problémů, většina žáků byla přijata v prvním kole. 

V květnu provedly poradkyně monitorování školní atmosféry ve 4. – 9. třídách.  
Výsledky 4. – 5. tříd: vztahy a celkové klima mezi žáky je pozitivní. Žáci mají kladný 
vztah ke školní práci, k učitelům i spolužákům. Mírně zhoršené vztahy se projevily 
ve skupině chlapců 4. ročníku. 6 z 30 dotazovaných vyjádřilo obavy ze svých 
spolužáků. Zde je třeba zvýšená pozornost třídních učitelů a výchovného poradce, 
je nutné se žáky hovořit, snažit se získat jejich důvěru a předejít tak možnému 
nebezpečí šikany. 
Výsledky 2. stupně: celkové odpovědi svědčí o pozitivní atmosféře ve škole  
i kolektivech tříd. Nejvíce žáků odpovídalo, že do školy chodí rádi a jsou v ní 
spokojeni. Vztah učitel – žák je oboustranně pln respektu. Se spolužáky si žáci 
rozumí a jsou s nimi rádi. Náročnost školy je posuzována převážně jako přiměřená, 
vyučující hodiny jim připadají zajímavé a dobré. Třídní učitelé ale musí sledovat  
i negativní hodnocení jednotlivých žáků a to v odpovědích: ve škole jsem 
nespokojen, nechodím do ní rád, jsem učitelům lhostejný, nemají mě rádi, učitele 
považuji za nepřátele, spolužáky nemám rád, jsem jim lhostejný, ubližují mně. I zde 
je třeba zvýšená pozornost.  
 
 

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
Z důvodu reorganizace PPP a snížení úvazku metodika prevence nebylo možné 
uskutečnit všechny plánované akce.  
 
1. stupeň:  
- Slabikář dětských práv – prevence patologických jevů, upevnění podvědomí  
o Úmluvě o právech dítěte a Slabikáři dětských práv 
- prevence šikany -  Programu proti šikanování 
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- Sportem proti drogám – mezitřídní tělovýchovné soutěže 
- prevence závislosti – v rámci předmětů Prvouka a Přírodověda 
- Putování galaxií – mezilidské vztahy, zdravý životní styl – 5. třídy 
- Bezpečně do školy (Besip PAMK) – 1. – 5. třída 
- Bezpečný kraj – 5.C 
2. stupeň: 
- prevence šikany – Program proti šikanování (TU) 
- kyberšikana – v rámci předmětů Informatika a Výchova k občanství 
- prevence závislosti (nebezpečí zneužívání drog, alkoholu a kouření) – program 
Memento pro 8. – 9. třídy; v rámci předmětů Výchova k občanství, Výchova ke 
zdraví, Přírodopis, Chemie 
- prevence rasismu, xenofobií – v rámci předmětů Výchova k občanství, Dějepis, 
Naše kořeny, Výchova ke zdraví 
- prevence kriminality – v rámci předmětů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví 
- zdravý životní styl – program Hrou proti AIDS (Klub Chapadlo) pro 9. třídy, Čas 
proměn pro dívky 6. tříd, beseda s gynekologem pro dívky 9. tříd, přednáška Zdravá 
výživa pro 7. třídy, přednáška První pomoc pro 9. třídy 
 
Praktická část 
Ročníkové soutěže (např. 6. – 8. třídy Starověk, středověk a novověk ve fotografii 
(D), 4. a 5. třídy Vlastivědná soutěž, Přírodovědná soutěž, Zpěv na playback, Zlatý 
slavíček, Fyzika a chemie vážně nevážně, Zajímavá chemie, Vázání kravat, 
kuchařská soutěž Vaření je hra, čtenářská soutěž) 
Celoroční soutěže - Za divy novověku, soutěž v Nj 
Sportovní soutěže (např. Atletický přebor školy (2. stupeň), Atletický trojboj (1. 
stupeň), Vánoční laťka, Florbal, Vybíjená, Dopravní soutěž 
Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC – pořádala VOŠ, OA, SZŠ a JŠ Klatovy 
(výběr žáků 9.B) 
Interaktivní soutěž Rubík o právním vědomí, paměti, znalostech, logice, rychlosti a 
spolupráci pro 6. třídy 
Projekce filmu Nicholas Winton – Síla lidskosti pro 8. – 9. třídy 
Na jedné lodi v rámci projektu Zdravé město Klatovy – 1. – 9. třídy 
 
Návštěvy kulturních akcí  - divadelní představení (Jak se dělá jazz, Jak Honza ke 
štěstí přišel, Jak se Honza učil čarovat, Popelka, Kocour Modroočko), filmová 
představení (Madagaskar, Austrálie, pravidelně ŠD), výchovný koncert (ZUŠ), 
hudební pořad (Rock a pop), představení Rudolf II. (Faber), Národní galerie Praha, 
Galerie u Bílého jednorožce Klatovy. 
 
Sbírkové akce 
Adopce v ZOO – adoptovali jsme želvu obrovskou 
CPK  - Chrpa – vybrali jsme 2500,- Kč 
 
Ochrana člověka za mimořádných situací 
Děti celé školy se zúčastnily ukázky činnosti IZS. V rámci akce probíhala soutěž 
Mladý záchranář – naše družstvo získalo 2. místo. 
 
 
Ve škole je umístěna trvale schránka důvěry – ve školním roce 2012/13 jsme 
nedostali žádné závažné oznámení. 
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6.3. Spolupráce s PPP, SPC 
 

S Pedagogicko – psychologickou poradnou v Klatovech úzce spolupracujeme 
v oblasti diagnostiky, prevence negativních jevů ve třídách i v případech aktuální 
potřeby. V prostorách PPP probíhá vyšetření dětí s podezřením na specifické 
poruchy učení nebo chování.  
 

6.4. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem 
 

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

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

společně několik 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……) 

 
20. 9. 2012 – KHS Plzeňského kraje – odstranění závad z minulé kontroly, 
dodržování zásad osobní a provozní hygieny, zásady správné výrobní praxe, 
skladovací teploty a monitoring v zavedených kontrolních postupech – nedostatek  
ze dne 9. 2. 2011 odstraněn (rozšířena vzduchotechnika v úseku mytí stolního 
nádobí a tím by měla být vyřešena kondenzace par a vlhkých stěn včetně tvorby 
plísní v tomto úseku); zjištěné nedostatky v provozní hygieně, skladování potravin 
a v hygienickém zázemí pro strávníky byly následně odstraněny 
 
19. 9. 2012 – HZS Plzeňského kraje – komplexní požární ochrana dodržování 
povinností stanovených předpisy o požární ochraně – zjištěné nedostatky 
(provozuschopnost požárních klapek nebyla prokázána platným dokladem o kontrole 
provozuschopnosti, chybějící doklad o revizi hromosvodu a revizi DVD přehrávače  
a přenosného CD systému) byly následně odstraněny 
 
3. – 4. října 2012 – ČŠI plzeňský inspektorát - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
žáků a vedení evidence úrazů žáků – zjištěné nedostatky následně odstraněny 
(služba v šatnách, odesílání záznamů o úrazu v elektronické podobě). Teplá voda  
na sociálním zařízení bude zavedena při rekonstrukci sociálního zařízení na jaře 
2013. 
 
11. 2012 – Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj – plnění povinností 
zaměstnavatele a zaměstnanců vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek – zjištěný 
nedostatek (aktualizace místního provozního řádu pro NT plynovou kotelnu) byl 
následně odstraněn 
 
23. – 27. 5. 2013 – Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy – kontrola plnění 
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – 
drobné závady ihned odstraněny 
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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 11 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD 0 0 

 
 

8.2. Počet osvobozených žáků 
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 
 
 
 
Počet žáků osvobozených z výuky: 

Předmět                       Počet žáků 

TV 9 

 
8.3.Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
 
 

8.4.Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím              
Neobdrželi jsme žádnou žádost o informace ve smyslu tohoto zákona. 
 
9. Analýza školního roku 
 
 

Školní rok 2012/13 nepřinesl žádné výrazné změny, pokračovali jsme v projektu 
EU peníze školám. V druhé etapě, která byla realizována v druhé polovině roku 
2012, jsme zbudovali za pomocí těchto prostředků a prostředků získaných 
z doplňkové činnosti novou počítačovou učebnu.  

Pokračoval i projekt mechatronika do škol. Realizaci nám poněkud 
zkomplikovalo současné dlouhodobé onemocnění obou vyučujících.  

Problémy s nedostatkem peněz na nové učebnice, moderní pomůcky  
a vzdělávání učitelů přetrvávají. Snažíme se v doplňkové činnosti nějaké prostředky 
získat a využít je tímto způsobem. Nepostihne li nás nějaká nenadálá událost, 
většinou se nám to daří.  

Během školního roku proběhla modernizace WC 133/IV a modernizaci zařízení 
školní jídelny nákupem další pánve. Oprava střechy na přístavbě šaten a další 
drobná údržba. 
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 Příloha       Hospodaření školy 
za rok 2012 

 
1. Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 45/43,65 26/19,849 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

26 817 14 928 

 
2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

23743  23743 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

4219  4219 

dotace na provozní výdaje    

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele  69 69 

poplatky od rodičů – školné ŠD 200  200 

příjmy z doplňkové  činnosti  1870 1870 

ostatní příjmy EU, čerpání fondů, další op 5715 31 5746 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční  700  700 

neinvestiční 23 743 9 491 1 741 34 975 

z toho:     

- přímé náklady  6 658 1 317 31 718 
    na platy pracovníků 17 215 399 354 17 958 
    ostatní osobní náklady 195   195 
    zákonné odvody + FKSP 6 026 34 97 6 157 
    náklady na DVPP 22 13  35 
    náklady na učební pomůcky 57 625  682 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 110 1 4 115 
    ostatní náklady včetně potravin 118 5 586 862 6 566 

 - provozní náklady  2 833 424 3 257 
    energie  1 848 266 2 114 
    opravy a údržba nemovitého majetku  789 123 912 
    nájemné     
    odpisy majetku  196 35 231 
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 64,77 63,49 -1,28 

Mzdové prostředky na platy 17 410 17 410 0 

Mzdové prostředky – OPPP    

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 6 333 6 333 0 

* Zahrnuti i asistenti, bez DČ a ostatních zdrojů. 
 

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

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků - - 

V oblasti cizích jazyků 6 5 310 

V oblasti SIPVZ - - 

K prohloubení odbornosti 20 16 648 

Odborná literatura pro učitele - - 

CELKEM 26 21 958 

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

Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 

0 0 0 

 
Využívání EU fondů /EU peníze školám./ 

Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 
EU peníze školám 3 127 856 3 127 856 

 
 
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  
– celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2011, zhodnocení dosažených 
výsledků ( úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy ). 

 
Škola splnila úkoly dané vzdělávacími programy, učebními plány a plánem práce 
školy.  
 Pokračovali jsme v práci na ŠVP – s účinností od 1. 9. 2013 jsme upravili 
vzdělávací obor Cizí jazyk, Další cizí jazyk, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, Člověk a zdraví, ve vzdělávací oblasti Matematika a jejií aplikace 
doplnili výstupy a učivo vzdělávacího předmětu Matematika. Do učebního plánu  
2. stupně jsme nově zařadili povinně volitelný předmět pro žáky 9. ročníků Školní 
závěrečná práce. Žáci si volí v rámci tohoto předmětu jeden ze čtyř okruhů: Pracovní 
činnosti, Práce z libovolného předmětu, Výtvarné činnosti, Můj koníček.  
 Pokračovali jsme v projektu EU – peníze školám. Zapojení učitelé tvořili  
a ověřovali vlastní výukové materiály. Díky těmto materiálům začali i nezapojení 
učitelé ve větší míře využívat moderní výukové prostředky. Zatím jsme odeslali tři 
monitorovací zprávy, které nám byly následně schváleny.  
 V kolektivu pedagogických i nepedagogických pracovníků došlo ke změnám,    
do důchodu odešla Mgr. Helena Růžičková, z kuchyně odešla p. Růžena Wachtlová. 
Po dobu dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Anny Procházkové učila ve škole 
důchodkyně Mgr. Zdeňka Klímová. Ve škole pracovaly s individuálně integrovanými 
dětmi čtyři asistentky. 
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 Pokračovali jsme ve výměně zkušeností formou vzájemných hospitací a formou 
miniškolení, při kterých si učitelé předávají nové poznatky získané na akcích různých 
vzdělávacích institucí, především KCV JŠ Plzeň a NIDV Plzeň.  
 Nabídli jsme žákům množství kroužků, otevřeli jsme ty, o které byl zájem.  
Pokračovali jsme v našich zavedených školních i mimoškolních aktivitách, zkoušeli 
nové. Hodnocení akcí, které provádí učitelé i žáci bezprostředně po jejím skončení 
nám pomáhá vybírat z obrovské nabídky jen akce opravdu vhodné a přínosné.  
Při mimoškolních aktivitách často narážíme na finanční možnosti žáků.  
 Zúčastnili jsme se řady soutěží s dílčími úspěchy. Největším úspěchem byla 
účast našich děvčat z 5. tříd v celostátní přehlídce Ars Poetica – Puškinův památník. 
 Na závěr uplynulého školního roku jsme měli opět zvýšený počet opravných 
zkoušek. Hlavním důvodem je nezájem některých žáků o učení, často spojený 
s nezájmem rodičů o prospěch svých dětí. Učitelé nabízí pravidelně doučování – 
některé děti ho ani po domluvě učitele s rodiči nenavštěvují. Žáci 9. tříd ztrácí zájem 
o učení získáním rozhodnutí o přijetí na střední školu. I nadále se budeme snažit 
zatraktivňovat výuku a tím děti vtáhnout do učení. Bez spolupráce s rodiči to ale 
půjde v některých případech těžko. Stoupá počet neomluvených hodin žáků i celkově 
zameškaných hodin, včetně neomluvených hodiny na prvním stupni. V některých 
případech jsme museli řešit docházku s odborem sociálních věcí.  
  

 
  
 
 
 
Datum:  29.9. 2013                                      Mgr. Karel Denk, ředitel školy                        
 
 

 

 

                                                                           Razítko organizace 
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Příloha č. 1 – Účast žáků v soutěžích 
 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková Puškinův 
památník 

4    

 AND 1 cup 1 družstvo    

 Kinderiáda 1 družstvo    

regionální Puškinův 
památník 

6    

 Kinderiáda 1 družstvo 1* 3*  

 Atletický čtyřboj 1 družstvo    

 Pohár rozhlasu 1 družstvo   1 

 Košíková 2 družstva   1 

 AND 1 cup 1 družstvo   1 

 Florbal 1 družstvo  1  

 Florbal – Pohár 
ČFbU 

1 družstvo 1   

okresní Olympiáda v Čj 2    

 Soutěž v Nj 4   1 

 Soutěž v Aj 1    

 Pythagoriáda 4   1 

 Archimediáda 4 1/1*   

 Dějepisná 
olympiáda 

1    

 Zeměpisná 
olympiáda 

3   2 

 Hlídky mladých 
zdravotníků 

3 družstva 1 1  

 CNC@school 1 družstvo   1 

 Čtenářská 
soutěž 

5  2  

 Přespolní běh 4 družstva 3* 1/1* 1 

 Vybíjená 1 družstvo   1 

 Atletický trojboj 2 družstva    

 Atletický čtyřboj 2 družstva 2   

 Pohár rozhlasu 4 družstva 1   

 Košíková 4 družstva 2 1 1 

 AND 1 cup 2 družstva 1  1 

 Zimní olympiáda 9  1 1 

 McDonaldś Cup 1 družstvo  1  

 Florbal 4 družstva 2  1 

 Florbal – Pohár 
ČFbU 

1 družstvo 1   

 Plavání 8  2 2 

 
Poznámka : čísla označená * znamenají umístění jednotlivců v daných 
sportovních soutěžích. 
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Příloha č. 2 – kopie zpráv provedených kontrol 


