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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola Horažďovice, Komenského211, 

příspěvková organizace 

adresa školy Komenského 211, 341 01 Horažďovice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75005271 

IZO školy 102164398 

IZO ředitelství 600068684 

vedení školy Mgr. Marcela Šmrhová, Mgr. Vojtěch Herman 

kontakt tel.: 376 512 700 

e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz 

www: zshorazdovice.komenskeho.cz 

ID datové schránky: snummhz 

 

 

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 150 

Školní klub Není 

Školní jídelna  500 

Základní škola speciální není 

 

 

Součást školy Počet  

tříd 

Počet 

oddělení 

Počet žáků 

 

Počet žáků  

§ 38 

Počet žáků 

§ 41 

1. stupeň ZŠ 11 x 207 2 1 

2. stupeň ZŠ 9 x 169 5 0 

Základní škola se 

speciálními třídami 

0 x 0 0 0 

Školní družina x 5 138 x x 

Školní klub x 0 0 x x 

Školní jídelna ZŠ x x 359 x x 
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1.4 materiálně-technické zajištění školy 

Vybavení Počet 

Třídy kmenové 20 

Třídy družiny 5 

Specializované 

učebny(jazyky,chemie-fyzika,Hv, Př) 

4 

Počítačové učebny 3 

Dílny 2 

Cvičná kuchyně 1 

Školní pozemek 1 

Školní jídelna 1 

Multimediální učebny s 

dataprojektorem  

24 

 
Provedené změny: 

Postupná rekonstrukce podlah; vybavení zbývajících učeben dataprojektorem s plátnem a obnova 

interaktivní tabulí na 1.stupni. 

 

 

Navrhované změny: 

Rekonstrukce a postupná obnova školní jídelny. 

Postupná obnova nábytku a technického vybavení (dataprojektory, tabule) 

Rekonstrukce sportovního zázemí školy. 

Rekonstrukce střešní krytiny. 

Rekonstrukce elektrických rozvodů. 

Výměna osvětlení za úsporné LED zářivky.                                 

Zajištění parkovacích ploch pro školu. 

 

 
 

 

1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1.9.2005 

Počet členů školské rady 9 

Složení školské rady Karel Lukeš, Ing. Jana Schořová, Toningerová 

Simona, Mgr. Kovačová Dagmar, Mgr. Mesz 

Marek, Mgr. Formanová Ivana, Ing. Hana Kalná, 

Kodýdková Bohuslava, Ing. Jana Kohoutová 

Kontakt marekmesz@centrum.cz 

 

 

1.6 Údaje o občanském spolku při škole 

Registrace 27.3.1995 

Zaměření Rozvoj základní školy v oblasti výchovně 

vzdělávací a v oblasti provozních, hygienických a 

stravovacích podmínek žáků. 

Kontakt petra.veringerova@seznam.cz 
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2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy školy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělání 

Kód Obor vzdělání 

79-01-C/01 Základní škola 

  

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

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

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tvůrčí škola 

děti baví“(ZSHDKOM/234/2017) 

4.A,4.B,5.A,5.B, 

5.C,9.A, 9.B, 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tvůrčí škola 

děti baví“(ZSHDKO/251/2019) 

2.A, 2.B,3.A,3.B, 8.A, 

8.B, 7.A, 7.B, 7.C 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tvůrčí škola 

děti baví“(ZSHDKO/264/2021) 

1.A,1.B,6.A,6.B 

3. Přehled pracovníků školy - údaje k 30.06. (samostatně za speciální třídy) 

 

 

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

Počet všech pracovníků celkem  55/48,4993 

Počet učitelů ZŠ 27/26,2728 

Počet učitelů ZŠ se speciálními třídami 0/0 

Počet vychovatelů ŠD  5/3,6229 

Počet asistentů pedagoga 12/7,9445 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9/6,25 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6/6,00 

 

 

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 1,2778 6,1667 0 0.5   24,5228 1,75 

ŠD 1,4553 0,4464 0,9891 0,7321 0 0 

 

 

3.3 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 523 100 ------------------------------------ 

- z toho počet neaprobovaných hodin 32 6,12  Aj, ,Sv,Hv,Vv,Tv, Pč 

 

      



3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 11 

Celkový počet účastníků 41 

Vzdělávací instituce  MAS Pošumaví, LINGUISTIC Orlová -Poruba, PF Olomouc, Dům 

zahraniční spolupráce Plzeň, Tandem Jenček, Český červený kříž 

Strakonice. NPI Praha 

 

 

3.5 Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 1 

Celkový počet účastníků 6 

Vzdělávací instituce KHS Plzeň 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol (samostatně za 

speciální třídy) 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce  

 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů školní docházky Očekávaný počet 

dětí 

Očekávaný počet 

tříd navržen skutečnost 

33 2 2 31 2 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 3 +1 (ze 6. ročníku žádost ZZ) 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 

6 1 1 5 7 12 32 

 

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 

11 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 

32 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 10 0 0 

 

 

5. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Stručné vyhodnocení: 

Naplňování cílů ŠVP „Tvůrčí škola děti baví“ je průběžně sledováno a hodnoceno na pravidelných 

pedagogických radách. Propojování mezipředmětových vztahů je záležitostí předmětových komisí na 2. 

stupni a metodického sdružení na 1. stupni. Hlavním cílem je čtenářská gramotnost žáků. Nedostatečná 

slovní zásoba se jeví jako nejčastější příčina selhávání žáků v odborných předmětech. Proto neustále 

hledáme nové metody k jejímu navýšení. 

 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (samostatně za speciální třídy) 

 

6.1 Prospěch žáků na konci školního roku 

 

Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  

 

Neprospělo Z toho  

Po opravných 

zkouškách 

neprospělo 

Ročník 

opakuje 

Hodnoceno 

slovně 

376 217 151 6 3 2 0 

 

 

6.2 Přehled o chování (za celý školní rok) 

 

Počet 

žáků 

celkem 

Pochvaly Napomenutí 

třídního učitele 

Důtky třídního 

učitele 

Důtky 

ředitele školy 

2. stupeň 3. stupeň 

376 5 41 20 15 5 1 

 

 



6.3 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 19921 96,24 0 0,00 

2. stupeň 23983 141,91 30 0,18 

Celkem 43904 116,77 30 0,08 

 

 

6.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

 

Volitelné předměty Nepovinné předměty 

Biologicko-chemická praktika Náboženství 

Finanční gramotnost  

Informatika  

Sportovní hry  

Tvůrčí dílna  

Tvůrčí psaní  

Základy administrativy  

  

  

 

7. Nadstandardní aktivity  

 

7.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

 

 

V rámci hlavní činnosti: 

Pěvecký sbor Poupata  

Pěvecký sbor Kvítek  

Zdravotnický kroužek  

Keramický kroužek 

V rámci doplňkové činnosti: 

Angličtina pro 1. a 2. ročník 

Příprava na SŠ (matematika, český jazyk) 

Hurá do školy  

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Mimoškolní aktivity  

 
Třída Datum/název akce Zaměření k učivu 

4.-5. 3.-10.9.2021/Dopravní výchova 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

2. 14.9.2021/Pasování čtenářů 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

4.,7.,9. 17.9.2021/Den řemesel_Muzeum HD 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

6. 14.-17.9. 2021/Adaptační kurz Klima třídy 

8 17.9.2021/Polytechnický den SŠ HD Volba povolání 

1.-4. 09.2021/Logopedie - kurz do konce června 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

8. 23.9.2021/Techmania Science Center Volba povolání 

9. 23.9.2021/SŠ a ZŠ Oselce- exkurze Volba povolání 

1.-9. 27.9.2021/ředitelské volno  

2.-3. 5.10.2021/Divadlo 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

5.-9. 7.10.2021/Všichni moji blízcí 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

9. 8.10.2021/Beseda se starostou 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

9. 14.10.2021/Úřad práce Kt Volba povolání 

9. 15.10.2021/Prezentace SŠ Blatná Volba povolání 

5.B 18.10.2021/Robotika G Su Volba povolání 

8 21.10.2021/Polytechnický den SŠ HD Volba povolání 

5. 22.10.2021/Planetárium Plzeň 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1.-9. 25.10.2021/ředitelské volno Preventivní opatření 

2.-4. 1.-3.11.2021/Třídíme pro Horažďovicko 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

9. 2.11.2021/Prezentace SPŠ St Volba povolání 

5.A 15.11.2021/Robotika G Su Volba povolání 

3.-9. 2.12.2021/Planeta Země - Madagaskar 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1.-9. 3.12.2021/Den Otevřených dveří 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

7. 15.,17.12.2021/Legální drogy 
Minimální preventivní 

program 

6. 15.12. 2021/Prevence šikany 
Minimální preventivní 

program 

8. 17.12.2021/Drogy 
Minimální preventivní 

program 

3.,5. 3.,5.1.2022/Bezpečnost v kyberprostoru 
Minimální preventivní 

program 

7.A, 9. 7.-10.1.2022/Karanténa Preventivní opatření 

1.-9. 10.-24.1.2022/Zdravý životní styl 
Minimální preventivní 

program 

5.C 10.1.2022/Robotika G Su Volba povolání 



8. 17.1.2022/testování- volba povolání Volba povolání 

8 19.1.2022/Polytechnický den SŠ HD Volba povolání 

9.A; 9.B 19.1.,24.1.2022/(Ne)plánované rodičovství 
Minimální preventivní 

program 

6.A, 7.A, 

7.B 
28.1.2022/Poruchy příjmu potravy 

Minimální preventivní 

program 

2.-3. 8.2.2022/Divadlo 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

8. 14.2.2022/Polytechnický den SŠ HD Volba povolání 

6.B,7.C 18.2.2022/Poruchy příjmu potravy 
Minimální preventivní 

program 

5.,9. 14.,18.,25.3.2022/Kvalita školy 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1.-3. 16.3.2022/Divadlo 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1.-5. 21.3.2022/Slabikář popu 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

6.-9. 21.3.2022/Historie a vývoj populární hudby 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

8. 30.3.2022/Polytechnický den SŠ HD Volba povolání 

2.A 11.4.2022/PROUD Multikulturní výchova 

2.B 13.4.2022/PROUD Multikulturní výchova 

9. 12.-13.4.2022/Přijímací zkoušky na SŠ Volba povolání 

5.B 25.4.2022/Robotika G Su Volba povolání 

6.-7. 28.4.2022/Němčina nekouše Multikulturní výchova 

1.-3. 28.4.2022/Divadlo 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

8. 5.5.2022/ Polytechnický den SŠ HD Volba povolání 

5.-9. 4.-6.5.2022)Soustředění pěveckého sboru 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

5.,8.,9. 5.-6.5.2022/Pocta československým letcům 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

5. 11.-12.5.2022/ Testování ČŠI 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1.-9. 19.5.2022/ Koncert pěveckého sboru 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

5.C 23.5.2022/Robotika G Su Volba povolání 

9. 25.-27.5.2022/ Kurz vodní turistiky 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1.-9. 1.6.2022/Den dětí 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

4.A 6.6.2022/Robotika G Su Volba povolání 

4.B 13.6.2022/Robotika G Su Volba povolání 

1. 10.6.2022/ Projektový den se zvířaty 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1. 20.6.2022/Učíme se venku - Proud 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

7.A, 7.C 22.6.2022/Exkurze Rendl Sušice Volba povolání 

8. 23.6.2022/Polytechnický den a SŠ HD Volba povolání 



5.A,5.B 24.6.2022/Muzeum HD 
Rozvoj klíčových 

kompetencí 

1.-9. 
30.6.2022/ Ukončení školního roku 

2021/2022 

Rozvoj klíčových 

kompetencí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Výrazné úspěchy v soutěžích 

 
Název soutěže Počet 

zúčastněných 

Umístění - okres Umístění  - kraj 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.-10. 

Angličtina           

Němčina 8 4        

Biologická olympiáda C 5 2 1      1 

Biologická olympiáda D 4 1 1      1 

Olympiáda v českém jazyce 7 2   1    1 

Dějepisná olympiáda  5 3        

Dopravní soutěž  4 4 4      4 

Krajská soutěž robotiky          

Matematika Z5 4 1 1       

Matematika Z6 3 1  1      

Matematika Z7 9 5 1       

Matematika Z8-9          

            Přírodovědný klokan 15 15        

Matematický klokan 78 78        

Mladý zdravotník          

 Malý záchranář          

Pangea – celorepubliková soutěž 12 12 3    1  2 

Pythagoriáda 35 10  1 1     

Recitace 10 3        

Krajská přehlídka pěveckých 
sborů 

         

Zeměpisná olympiáda A          

Zeměpisná olympiáda B          

Zeměpisná olympiáda C          

  Atletický trojboj 1. stupeň           

Plavání - štafeta          

Plavání -jednotlivci          

Pohár ZŠ ve florbale          

Štafetový pohár 1. stupeň 8 8  8     8 

Přehazovaná-smíšené           

Přehazovaná - hoši          

Přehazovaná - dívky          

McDonald cup –kopaná A 9 9   9     

McDonald cup –kopaná B 8 8  8      

OF basketbal          

Florbal  dívky III 7 7 7      7  

Florbal hoši III 9 9  9      

Florbal 1.st. 15 15 8 7      

            Florbal dívky IV 12 12 12    12   

Pohár rozhlasu mladší dívky          

Pohár rozhlasu starší dívky          

Pohár rozhlasu mladší žáci          

Pohár rozhlasu starší žáci          

Velký fotbal 12 12 12       

Přespolní běh 64 5  5      

 

 

 



8. Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory žáků  

 

8.1 Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství 

Komentář: 

Koncepce výchovného poradenství školy vychází a je zpracována z potřeb školy. Informovanost rodičů 

žáků 9. ročníků má pevně stanovené termíny a probíhá formou třídních schůzek po návštěvě ÚP v 

Klatovech a konzultací s kariérovým poradcem a učiteli. V současnosti je  spolupráce s PPP KT na Profi 

testech pro 8. a 9. ročníku pouze na individuálním přístupu zákonných zástupců a tak jsme ve spolupráci 

s Místní akční skupinou Pošumaví hledali nové způsoby, jak pomoci žákům najít tu správnou vzdělávací 

cestu k jejich budoucímu povolání. Žáci 8. ročníků tak absolvovali profesní testy pod vedením zástupce 

Hospodářské komory České republiky. 

Třídní schůzky provádíme v září pro rodiče žáků 1. tříd, v listopadu za první čtvrtletí a v dubnu za třetí 

čtvrtletí ve všech třídách, v červnu se konají třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků.  

Ostatní úkoly výchovného poradce byly v průběhu roku splněny (např. evidence žáků se SVP a 

koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů , spolupráce s PPP, výchovné komise, řešení 

neomluvených absencí, spolupráce s metodikem rizikového chování a s třídními učiteli , tvorba 

výchovných plánů, plánů pedagogické podpory atd.). 

 

 

 

 

8.2 Vyhodnocení minimálního preventivního programu  

Komentář: 

 Minimální preventivní program byl vypracován a  v rámci možností průběžně plněn. Tematický plán 

vytvořil Mgr. Jan Řehoř  (metodik prevence). Škola navíc získala dotaci 10.000,-Kč od KÚ na realizaci 

projektu „Mámo, táto, jsem v bezpečí?“, viz tabulka níže.  

 

 

 

Akce uskutečněné v rámci minimálního preventivního programu  

Třída Datum Název akce 

1.-9. 10.-24.1.2022 Zdravý životní styl 

6.A, 6.B 15.12.2021 Prevence šikany 

7.A,7.B,7.C 15.,17.12.2021 Legální drogy 

8.A,8.B 17.12.2021 Nelegální drogy 

9.A, 9.B 19.,24.1. 2022 (Ne)plánované rodičovství 

6.A,7.A, 

7.B 
28.1.2022 Poruchy příjmu potravy 

6.B, 7.C 18.2.2022 Poruchy příjmu potravy 

3.A, 3.B, 

5.A,5.B,5.C 
3.,5.1.2022 Bezpečnost v  kyberprostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Údaje o podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Podpůrná opatření (stupeň podpory) Ročník Počet žáků 

Asistent pedagoga (3) 1 1 

Asistent pedagoga (4) 1 1 

 Předmět speciálně pedagogické práce- 2 hodiny (4)  1 1 

Předmět speciálně pedagogické práce- 1 hodina (3) 1 2 

Investiční nákup(4) 1 1 

Asistent pedagoga (3) 2 1 

Asistent pedagoga (3) 3 2 

Asistent pedagoga (3) 4 2 

Předmět speciálně pedagogické práce- 2 hodiny (3) 4 2 

Předmět speciálně pedagogické práce- 1 hodina (2) 4 1 

Asistent pedagoga (3) 5 3 

Předmět speciálně pedagogické práce- 2 hodiny (3) 5 1 

Předmět speciálně pedagogické práce- 1 hodina (2) 5 3 

Asistent pedagoga (3) 6 2 

Předmět speciálně pedagogické práce- 2 hodiny (3) 6 1 

Předmět speciálně pedagogické práce- 1 hodina (2) 6 1 

Asistent pedagoga (3) 7 2 

   

   

   

 

8.4 Údaje o podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků   

 

Předmět (oblast podpory) Ročník Počet žáků 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

8.5 Údaje o podpoře žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy  

 

Prezenční x distanční Skupina (ročníky) Počet žáků Počet hodin 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



9. Kontroly 

 
9.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Předmět kontroly: 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na škole inspekční činnost. Škola byla pouze požádána o účast 

v inspekčním elektronické zjišťování k problematice pohybových aktivit a pohybových dovedností žáků a 

dále dopadu mimořádných opatření na výstupy žáků 5. ročníků. 

 

 

9.2 Ostatní kontroly 

Předmět kontroly: 

Město Horažďovice: prověření hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021, kontrola účetní závěrky, 

hospodaření s majetkem, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, odstranění nedostatků z předchozí kontroly. 

 

Závěr: 

nápravná opatření pro organizaci : nedostatky z předchozí kontroly odstraněny, nápravná opatření 

splněna. 

 

Předmět kontroly: 

Krajská hygienická stanice Plzeň: plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady  č.852/2004 o hygieně potravin, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících  zákonů , v platném znění a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, v platném znění; v rámci státního zdravotního dozoru bylo odebráno 10 Ks stěrů na 

mikrobiologické vyšetření. 

Závěr:  

z celkového počtu deseti odebraných vzorků je u devíti vzorků hodnocena velmi dobrá čistota, u jednoho 

stěru vyhovující čistota v celkovém počtu mikroorganismů ale nevyhovující čistota v Koliformních 

bakteriích; důvodem bylo použití starého prkénka na zeleninu, které bylo ihned na základě doporučení 

provedené kontroly vyměněno za nové. 

 

Předmět kontroly: 

Krajská hygienická stanice Plzeň: v rámci státního zdravotního dozoru byl odebrán směsný vzorek 

normovaného oběda pro žáka ZŠ na stanovení obsahu NaCl. 

 Závěr: 

z výsledku laboratorního rozboru odebraného vzorku oběda vyplývá, že hodnota sice překračuje 

doporučenou mez 1,75g, ale množství soli v porci odebraného oběda pro danou věkovou kategorii je 

hodnoceno jako dobré; doporučeno více omezovat solení a dochucovadla; dochucovat bylinkami, 

čerstvou zeleninou a česnekem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok              (k 31.12.) 

                                                                                                                                            v Kč 

a) Výnosy 

            Celkové výnosy 

            Z toho: 

1) Poplatky od zákonných zástupců 

2) Výnosy z doplňkové činnosti 

3) Ostatní  výnosy 

 

39 492 342,30 

 

       49 480,00 

     264 490,00 

39 178 372,30 

 

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 

 

39 399 857,73 

 

23 547 368,00 

     534 463,00 

  8 137 950,07 

     236 191,75 

  6 943 884,91 

 

 

Výsledek hospodaření školy       92 484,57 Kč (zisk)                                                       

-Hlavní činnost         82 907,79 Kč (zisk) 

                   -Doplňková činnost    9 576,78 Kč (zisk)                                                         

 

Hospodaření školy jako příspěvkové organizace - 92 484,57Kč (zisk). 

 

c) Investiční výdaje celkem 

 

Vodní lázeň 4x1/1 GN ve výši 93 654 Kč . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Analýza školního roku a perspektivy školy v dalších letech 

 

Technické zázemí a materiálové vybavení školy: 

Komentář: 

Ve škole pokračuje průběžná obměna nábytku ve všech objektech školy. Současně při pravidelném 

malování jsou opravovány podlahové krytiny v učebnách. V tomto školním roce z rozpočtových důvodů 

nebylo provedeno dokončení podlahových krytin na 1. patře v celé plánované míře. 

V dalších letech budeme průběžně z příspěvku zřizovatele inovovat zařízení školy. Zaměříme se jak na 

prostředí pro žáky, tak pro zaměstnance školy. Prioritou jsou prostory školní jídelny, kde bychom rádi co 

nejvíce eliminovali hluk.  

 Ke  spokojenosti zaměstnanců , ale také zákonných zástupců žáků,  by určitě prospělo dořešení 

parkovacích míst v okolí školy. Nadějí je plánovaná rekonstrukce sídliště.  

V letošním školním roce byla doplněna technika do dalších  tříd z dotací Šablony III. V každé kmenové 

třídě I. stupně , i oborných učebnách realizovaných z Integrovaných regionálních projektů ve spolupráci 

s MAS Pošumaví, je dataprojektor s interaktivní tabulí. Ve kmenových třídách II. stupně jsou instalovány 

interaktivní dataprojektory  s plátnem. Současně je tak řešena obnova zastaralého vybavení. 

  

Výchovně vzdělávací činnost školy: 

Komentář: 

První školní den do lavic dvou prvních tříd usedlo celkem 40 žáků. Pro  vstup do výchovně vzdělávacího 

procesu jsou tyto počty naprosto ideální, žákům se tak co  nejvíce zjednoduší jejich základní vklad do 

vzdělávání.  

Kvalitu výchovně vzdělávacího procesu si ověřujeme několika zpětnými vazbami. Jednou z nich je 

využívání testovacího systému „Kvalita školy“, kde máme porovnání schopností a dovedností našich žáků 

se vzorkem žáků z celé republiky v rámci pátých a devátých ročníků. V letošním školním roce proběhlo 

testování  dle plánu. Ovšem z důvodu malého zájmu ostatních škol v republice nejsou srovnávací 

výsledky objektivní. Vypovídající hodnotu tak mají výsledky pro jednotlivé žáky v rámci naší školy. 

U devátých ročníků je to dále zavedení celoplošně pořádaného přijímacího řízení formou testů, kde jsou 

naši žáci také úspěšní. Toto je ověřeno zpětnou vazbou od společnosti Cermat. V neposlední řadě jsou to 

časté návštěvy našich již bývalých žáků, kteří se rádi přijdou pochlubit.  Nejenom se svými úspěchy, 

doznají i svoje neúspěchy. Návštěvy  byly letos také omezené. 

Nasazení žáků a pedagogů je zřetelné i v mimoškolní činnosti a v časté účasti na soutěžích všeho druhu. 

Tento školní rok naši  žáci reprezentovaly naši školu tak , jak byli dříve zvyklí. Jenom část soutěží se 

zimním období byla z preventivních důvodu on-line. Úspěchy jsou zaznamenány v tabulce.  Naším cílem 

je rozvíjet osobnost žáka jako celistvý celek a věnovat se individuálně žákům, kteří mají nadání .  

V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucích letech.   

Ke zkvalitnění výuky přispělo také zapojení pedagogů do projektu zjednodušených šablon, které jsou 

zaměřeny na žáky ohrožené neúspěchem a na rozvoj čtenářské gramotnosti.  

Škola je zapojena i do Plánu národní obnovy, který beze zbytku využíváme. 

Příkladná je spolupráce s odbory státní správy zabývajícími se výchovnými problémy žáků, SVP,OSPOD, 

PPP, Policie ČR. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Marcela Šmrhová 

Schváleno školskou radou dne: 3.11.2022 

 

 



 

(Příloha – použité zkratky) 

Aj  Anglický jazyk 
ČŠI Česká školní inspekce 

HD Horažďovice 

Hv Hudební výchova 

KHS Krajská hygienická stanice 

KÚ Krajský úřad 

MAS Místní akční skupina 

NPI Národní pedagogický  institut 

OSPOD Odbor sociálně-právní ochrany dětí 

PF Pedagogická fakulta 

Pč Pracovní činnosti 

Př Přírodopis 

PPP Pedagogicko psychologická poradna 

PŠD Povinná školní docházka 

SPŠ Střední průmyslová škola 

SPgŠ Střední pedagogická škola 

SŠ Střední škola 

Sv Společenská výchova 

SVP Speciálně vzdělávací potřeby (dítěte) 

SVP Středisko výchovné péče 

ŠD Školní družina 

ŠSK Školní sportovní klub 

ŠVP Školní vzdělávací program 

Tv Tělesná výchova 

ÚP Úřad práce 

Vv Výtvarná výchova 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VŠ Bc Vyšší odborná škola bakalářské studium 

VŠ PF Vysoká škola -Pedagogická fakulta 

ZŠ Základní škola 

ZZ Zákonný zástupce 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


