
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 

 

 
 

 

1 Charakteristika školy 

1.1    Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 

 

úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 

IČO: 60611855 

RED-IZO:102328196 

telefonní spojení: 377881577, 736625026 

e-mailové spojení: zs.blatnice@worldonline.cz 

ředitelka školy: Mgr. Blanka Hájková 

webové stránky školy: www. blatnice.cz/základní škola 

 

1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol: č. j. 30129/02 – 21, rozhodnutí ze dne 18. 1. 2002 
s účinností od 1. 1. 2003 

Č. j. 3805/2007 – 21, rozhodnutí ze dne 13. 4. 2007 s účinností od 1. 9. 2007 o 

změně v údajích v rejstříku škol (Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových 

oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací obory: 1. 79-01-C/001 Základní škola, 

studium denní) 

Č. j. 4516/2010-21, rozhodnutí ze dne 19. 2. 2010, s účinností od 19. 2. 

2010(změna statutárního zástupce – řed. Mgr. Blanka Hájková, výmaz Mgr. 

Václava Svobody) 

 

 

1. 3     Seznam pracovišť  

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Blatnice 110 6 98 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Blatnice 110 

Blatnice 45 

  

                                            
 

 

1.4 Vzdělávací program  

Název   V ročníku 

ŠVP pro základní vzdělávání 

 ze dne 30. 7. 2007 

 1. - 9. 

ročník 

ZŠ. 
                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 

      Počet  

pedagogických pracovníků 



 2011/2012   2011/2012               2010/2011 

ZŠ 93 6 10 

ŠD (samostatná)  25 1 1 

 

Základní škola s kapacitou 155 žáků 

Školní jídelna s kapacitou 150 strávníků 

Školní družina s kapacitou 25 žáků 

 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

150 72 16 2 1, 40 

*Ostatních pravidelně se stravujících je 43, z toho zaměstnanců školy 16. 

 

 

 

 

1.6  Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ano – které:   I. (1 ,2. ,3). II. (4. a 5.) 

       

 

 

1.7  Spádový obvod školy: Blatnice, Rochlov, Přehýšov, Kbelany, Větrná jáma 

 

1.8     Počty žáků školy 

 

třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek výjimka 

z počtu žáků 

(ano – ne) 

I.   1.   9 + 1IVP 5   4 + 1  

2.   6 2   4  

3. 10 5   5  

II.   4. 12 2 10  

5. 16 9   7  

6.   8  4   4  

7.   9 7   2  

8. 14 8   6  

9. 10 8 10  

celkem 93 50 53 ano 

Během školního roku odešli 3 žáci z důvodu změny bydliště. 

 

 

1.9  Speciální třídy 

 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0  

S rozšířenou výukou 0 0  



 

 

1.10  Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 0 

S vývoj.poruchou učení  1 

S vývojovou poruchou chování 0 

Celkem 1 

  

 

 

1.11 Žáci - cizinci 

kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, 

žadatelé o udělení azylu a azylanti 
počet žáků celkem na ZŠ 0 0 
počet žáků ve ŠD 0 0 
počet žáků ve ŠJ  0 

 
 

 

 

1.12 Materiálně technické zajištění školy 

 

Budova školy byla postavena v r. 1926 podle projektu známého plzeňského architekta Hanuše 

Zápala. Škola je podle potřeby průběžně opravována. Došlo i k opravě elektroinstalace 

v počítačové učebně, kde stále docházelo k výpadkům kvůli přetížení sítě. Dále bylo postupně 

vyměněno několik radiátorů,  které vlivem stáří začaly protékat. O prázdninách v červenci a 

srpnu byla provedena celková rekonstrukce střechy a hromosvodová elektroinstalace. Ve 4  

třídách byl renovován nátěr tabulí.  

V ŠJ byly opraveny rohože, pánve a jiné drobné opravy. 

Učební pomůcky a sportovní nářadí byly doplněny podle potřeby s přihlédnutím k úsporným 

opatřením. 

Učebnice a učební texty se škola snažila obměnit a doplnit po vzájemné konzultaci 

s vyučujícími s přihlédnutím k finančním možnostem školy. 

Škola byla vybavena z projektu EU PEŠ 3 interaktivními tabulemi ENO 2610 s Inrwhrite 

workspace a 8 notebookami Dell Vostro 1015 a 1 dogitálním fotoaparátems paměťovou 

kartou. Zbývající tabule budou dodány v 2. etapě projektu Inovace výuky – ZŠ Blatnice. 

V budově č. 45 byly vyměněny lavice za výškově stavitelné lavice a židle. V ředitelně školy 

byl vyměněn nábytek, staré skříně byly dány do tříd. 

 

 

 

 1.13 Školská rada  

 Usnesením Zastupitelstva obce Blatnice č. 4/2005 ze dne 7. 12. 2005 byla s účinností 

 od 1. 1. 2006 zřízena školská rada.  



 Pracovala v tomto složení: 

 Václav Faifr – člen za zřizovatele, 

 Mgr. Jitka Hellmichová - člen za pedagogy, 

 Jana Síbalová – člen za zástupce zákonných zástupců, předsedkyně. 

 Školská rada se schází nejméně 2 krát ročně a projednává dokumenty podle škol. zákona. 

 

        

 

2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 

 Personální zabezpečení školy  

 

 

2.1  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků:  

16 

Počet pedagogických pracovníků: 

10 

2.2  

Součást 

PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním  

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 

DPS * 

VŠ jiné bez 

DPS * 

ZŠ 0 0 0 0 0 10 0 0 

ŠD 0 1 0 0 0 0 0 0 
* DPS = doplňkové pedagogické studium 

 zástup v ŠD za MD – SOŠ dvouletá od 29. 3. 2010 –(úvazek 0,642) 

 

 

2.3  Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 

Počet pedagogických pracovníků 
 

PrůprůPrůměrná délka pedagogické 

praxe 

Průměrný věk 

10 14, 5 41 

 

 

Počet pedagogických pracovníků   

-  v důchodovém věku 1 

 

 

 

2.4   Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2011/2012  

pracovní zařazení úvazek vzdělání pedagogická praxe 

ředitelka 1 VŠ  28 

zástupce ředitele 1 VŠ 15 

učitelka 1 VŠ 25 

učitelka 1 VŠ   2 

učitelka 1 VŠ   0 

učitelka 1 VŠ 13 

učitelka 1 VŠ 30 

učitelka 1 VŠ   2 

učitelka 1 VŠ 23 

učitelka 1 VŠ 14 

vychovatelka ŠD 0,642 SO   2 

 



 

 

2.5      Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 194 100 TV, PČ,I nf, AJ, ČJ, M, 

Ze,VkZ, HV, NJ 

- z toho počet neaprob. hodin 41 21, 13 M, ČJ,INF5,6,8, Tv 6- 9, 

ČJS5, Z6,7,89,ČJ6, NJ7, 

TV4, 

 

 

2.6  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Počet vzdělávacích akcí 16 

Celkový počet účastníků 8 

Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV, PPP PS, KÚ 

  

Celý pedagogický sbor se zúčastnil Šikana ve spolupráci s PPP Plzeň – sever a Kyberšikana – 

e bezpečnost. 

 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

 

 

 

3 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

3.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

 

91 

 

 

62 

 

 

25 

2 

(2postupuje) 

3 

 

 

0 

 

 

 

3.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 1 2 

- z toho 3.stupeň 0 0 

 

 

3.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 4833 

- z toho neomluvené  20 

 

 

3.4    Přehled volitelných a nepovinných předmětů 



Ve školním roce 2011/201 byly vyučovány tyto volitelné předmět: Německý jazyk a  

Společenskovědní seminář. 

          

4 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

 

 

4. 1  Zápis žáků do 1.třídy 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

navržen skutečnost 

15 1 1 14 1 

 

4 .2  Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

SŠ s 

maturitou 

SOU Praktická 

Škola dvouletá 

Jiné 

11 

 

0 10 1 0  

 

 

 

 

Počet žáků  ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  1 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
 

 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 2 

- přijatých na víceletá gymnázia 1 

 

 

 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2011/2012 

Počet kurzů Počet absolventů 

 

0 

0 

 

5.  Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnotící zpráva k preventivnímu programu za školní rok 2011/2012 

 

Hlavním cílem preventivního působení je vytváření osobnosti, která má zdravé sebevědomí, pozitivní 

přístup k okolí a k ostatním, zaujímá zodpovědný přístup k okolí a  ostatním, zaujímá zodpovědný postoj 

ke svému životu, orientuje se v systému pravidel, společenských norem a zákonů a samozřejmě je i 

dodržuje. 

 



Jednotlivá témata preventivního působení jsou naplňována přímo ve škole v celém výchovně vzdělávacím 

procesu,ale i prostřednictvím přednášek, besed, interaktivních pořadů, zážitkových kurzů, školních i 

mimoškolních akcí.  

Akce směřující k naplňování  či zlepšování preventivního působení na škole jsou realizovány jak pro 

samotné žáky, tak pro učitele. 

 

Přehled konkrétních akcí ve šk. r. 2011/2012 ve vztahu 

 k preventivnímu působení 

 

Srpen 

 -  29. 8. 2011 – „ eBezpečnost, kyberšikana“- školení pedagogických 

    pracovníků v rámci projektu Plzeňského kraje – „Bezpečný kraj“ 

 - aktualizace informační nástěnky s tematikou prevence rizikových forem  

            chování, se základní diagnostikou, radami a s aktuálními kontakty   

Září 

     -  1. 9. 2011 - školení pedagogických pracovníků na téma 

         „Krizový plán šikany“, pořádané PPPP.  

     -  22. 9. – Zážitkový den 7. tř. (KáPéZet – PPPP) 

                                                                                                                                                                

Říjen  

 -  Drakiáda 

 - Halloweenská slavnost pořádaná žáky 8. tř. pro I. stupeň 

 - 25. 10. – setkání ŠMP 

  

Říjen – prosinec  

          - tvorba školního časopisu 

            (vyučující ČJ a žáci II. stupně) 

 

Listopad  

 -„Společenské přešlapy“ interaktivní pořad v Měšťanské besedě  

  v Plzni - (6. -  9. tř.) - 22. 11. 

 

Prosinec 

          -  Mikulášská nadílka 

          -  Čertí školička 

          -  Den otevřených dveří 

          -  Vánoční tvoření s rodiči 

                     -  Vánoční výstavka  

        

 

 

II. pololetí  

- společná návštěva divadelních představení v Komorním divadle  

    v Plzni (učitelé, žáci a rodinní příslušníci) 

    12. 4. – Noc na Karlštejně 

- tvorba školního časopisu – průběžně v II. pololetí 

 

Únor  

  - Masopust – průvod školy obcí, volba nejhezčích masek 

  - preventivní programy pro 2., 3. a 5. třídu 



    (zaměřené na vztahy mezi dětmi, celkové klima třídy a jako  

                        prevence chování nesoucího znaky šikany) – metodik prevence 

              Mgr. Žižka 

  

Březen 

   - beseda pro žáky 8.a 9. tř. – pplk. JUDr. M. Dočekal 

    „Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence“ 

  - Jarní tvoření s rodiči  

 

Duben   

  - výstava – Vítání jara  

  - Den otevřených dveří     

                

  Květen 

    - Sportovní odpoledne pro školu a veřejnost 

    - 4. 5. ŠMP se zapojila do mapování výskytu rizikového chování,  

                                    které pro náš region následně vypracoval  

                                    okresní metodik Mgr. M.Žižka 

    - ŠMP absolvovala seminář Mgr. M. Veselé „Řešení rizikových  

                                                                                                           situací ve škole“ 

    - následné seznámení kolegů s poznatky z výše uvedeného semináře 

  Červen 

            -  Den dětí pořádaný 9. třídou 

    - návštěva soudního jednání na Krajském soudu v Plz. s následnou 

                                    besedou (9. tř.) 

    - 13. 6. – setkání ŠMP 

 

          

 

 Činnost ŠMP 

 

I v letošním školním roce využili žáci možnost řešit své problémy prostřednictvím přímých 

konzultací se ŠMP nebo přes Schránku důvěry. 

Proběhlo také několik konzultací s rodiči problémových žáků a to jak osobně ve škole, tak 

telefonicky. 

V těchto případech se jednalo především o nevhodné chování žáků ve škole, řešení stížností 

jiných žáků či jejich rodičů, dále o příliš velkou absenci nebo dokonce o neomluvené hodiny. 

Zde se na řešení podíleli velkou měrou i samotní třídní učitelé a samozřejmě vedení školy. 

V jednom případě se rodiče obrátili se stížností také na ČŠI, která uvedenou skutečnost 

prošetřila. 

Ve většině případů škole v řešení problémových situací s žáky postačila domluva, ojediněle 

byly využity kázeňské postihy jako NTU, DTU či ŘD. V 1. pololetí bylo přikročeno ke 

snížení známky z chování u jednoho žáka, v 2. pololetí pak u tří žáků. 

Kromě vlastních prostředků využívá ŠMP také doporučení či pomoci PPPP, SVP a OSPOD. 

Dále navrhuje vyšetření v PPPP, SVP nebo na jiných odborných pracovištích, 

popř. doporučuje spolupráci s těmito institucemi nebo absolvování nápravných programů 

v nich. 

V těchto případech je výsledek závislý na ochotě rodičů spolupracovat a to nejen 

absolvováním vyšetření dítěte v některé ze zmiňovaných institucí, ale hlavně v následném 

nápravném procesu. 



 

ŠMP si dále prostřednictvím školení a seminářů prohlubuje poznatky k problematice prevence 

a totéž zajišťuje nebo zprostředkovává i svým kolegům (viz výše v přehledu akcí). 

 
Spolupráce s jinými institucemi 

 

 PPP (samotná poradna, metodik primární prevence) 

 Policie ČR 

 Městská policie – odd. prevence 

 Policie Plzeň – sever 

  SVP Plzeň 

 odb .soc péče 

  různé kulturně-vzdělávací instituce 

 Školská rada 

 Okresní soud Plzeň - sever 

 
 

 

6  Nadstandardní aktivity 

 

6.1    Zájmová činnost organizovaná školou 

Na ZŠ Blatnice v 2. pololetí šk. roku 2011/2012 pracovali žáci v těchto kroužcích,    

které vedli pedagogové: 

      

      Mladý zdravotník 

      Mladý cyklista 

      Školní časopis 

      Minulost hrou 

 

6.2    Mimoškolní aktivity  

      Návštěva informačního a poradenského střediska na úřadu práce 

      Divadlo Alfa 

      Dějepisná exkurze do Plzně 

      Exkurze u Krajského soudu v Plzni – soudní jednání, beseda 

      Sportovní odpoledne pro rodiče a děti se stopovačkou 

               Divadlo Peklo 

               Dny vědy a techniky Plzeň 

               Masopustní průvod 

               Beseda – technické obory a jejich využití 

               Komorní divadlo Plzeň – návštěva i s rodiči 

               Školní výlety – Horšovský Týn, Marianské Lázně, Plzeň 

               Prezentace učňovských a SŠ oborů                                   

               Dopravní hřiště Třemošná 

               Zážitkový den u Boleveckých rybníků 

 

 

       

Akce školy  

Září 

Slavnostní zahájení školního roku 



16. 9. Dny vědy a techniky 7. třída        

22. 9. Zážitkový den 7. třídy ve spolupráci s PPP PS a Mgr. Milanem Žižkou 

23. 9. Fotografování 1. třídy – Můj první školní rok 

26. 9. Divadlo Lesík v Blatnici – 1. stupeň, ekologická pohádka v tělocvičně  

 
 

Říjen 

11. 10. Divadlo Alfa Don Šajn  a Johanes dr. Faust – 4., 5., 6. , 8. třída 

12. 10. Beseda s paní kronikářkou o obci Blatnice – 3. třída v ČJS 

20. 10. Drakiáda – odpoledne pro rodiče s dětmi 

31. 10. Halloween – zábavné a soutěžní dopoledne pro 1. stupeň pořádaný 8. Třídou 

 

Listopad 

14. 11. Třídní aktivy 

22. 1. Měšťanská beseda Společenské chování – interaktivní pořad pro 6. – 9. Třídu 

23. 11. Vyšetření žáků 1. stupně PPP PS ve škole 

23. 11. Orion florbal cup v Horní Bříze – okresní kolo starších žáků 

 

Prosinec 

5. 12. Čertí školička a Mikulášská nadílka pro žáky připravená žáky 9. třídy  

  

14. 12. Vánoční tvoření i s rodiči    

19. 12. Den otevřených dveří 

19. 12. Vánoční výstavka 

Školní časopis 

 

http://www.blatnice.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9+Y3N+cDkxNDAwOTEuanBnfmdhbGVyaWV+b2JyYXpla19jb3VudGVyfjQ4OX5nYWxlcmllfjF+MTYzfm9Z&TB_iframe=true&width=1024&height=768&modal=true
http://www.blatnice.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9+Y3N+cDkxNDAwMjcuanBnfmdhbGVyaWV+b2JyYXpla19jb3VudGVyfjQ4M35nYWxlcmllfjF+MTYzfm9Z&TB_iframe=true&width=1024&height=768&modal=true
http://www.blatnice.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9+Y3N+cDkyNjA2Njc3NS5qcGd+Z2FsZXJpZX5vYnJhemVrX2NvdW50ZXJ+NDgxfmdhbGVyaWV+MX4xNjF+b1k=&TB_iframe=true&width=1024&height=768&modal=true
http://www.blatnice.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9+Y3N+cGMwNzAwMDI5OS5qcGd+Z2FsZXJpZX5vYnJhemVrX2NvdW50ZXJ+NDk3fmdhbGVyaWV+MX4xNzJ+b1k=&TB_iframe=true&width=1014&height=761&modal=true
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Leden 

Předškoláčci z MŠ Rochlov ve škole 

Ukázka malotřídního způsobu výuky v ZŠ Tymákov – učitelky 1. stupně 

17. 1. Schůzka s rodiči vycházejících žáků – volba povolání 

20. 1. Návštěva IPS ÚP Plzeň – volba povolání 9. třídy 

24. 1. Přehlídka SŠ v Plzni pro žáky 7. – 9. třídy      

 
 

Únor 

1.2.Mapování třídních vztahů – 2. a 3. třída - KPZ 

7. 2. Zápis do 1. třídy 

7. 2. Plavání v bazénu na Slovanech – dívky 2. stupně 

17. 2. Masopustní maškarní průvod obcí, soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější masku  

 
Mapování třídních vztahů – 2. a 3. třída 

Projekt Minulost hrou – únor až duben 

  

 

Březen 

2. 3.  divadlo Alfa Hamleteen –  7., 8., 9. třída 

6. 3. Projekt Veselé zoubky – 1. třída     

20. 3. Divadlo Alfa Tři mušketýři  – 4., 5., 6. třída  

20. 3. KD Peklo – Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence – 8., 9. třída 

22. 3. Tancování s Popelkou pro 1. stupeň v tělocvičně 

27. 3. Divadlo Alfa – Řecké báje – 5., 6., 7. třída 
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Duben 

 30. 3.  Projekt Velikonoční tvoření – jarní dílny                                      

         3. 4. výstava Vítání jara 

12. 4. Vítání občánků   - pásmo žákyň 2. třídy  

20. 4. – 22. 6. výuka  plavání pro 2. a 3. třídu v bazénu ZČU v Plzni    

   
24. 4. Okresní soutěž v mini kopané v Třemošné  – starší žáci                   

 
25. 4. Spaní ve škole – žáci 6. Aa7. třídy s p. uč. L. Böhmovou 

27. 4. Oblastní kolo soutěže Mladý zdravotník 

Noc ve škole – žáci 6. a 7. třídy s pí. uč. L. Böhmovou 

 

Květen 

12. 5. Běh města Nýřan – žáci 1. stupně 

15. 5. Sportovní odpoledne se stopovačkou pro rodiče a děti 
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18. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů 

24. 5. Výuka na dopravním hřišti v Třemošné pro 4. a 5. třídu 

31. 5. Den dětí – Indiáni a kovbojové – připravili žáci 9. třídy pro všechny žáky 

 

   

  
 

 

 

 

Červen 

6. 6. Divadlo Alfa Čarovná rybí kostička -  1. stupeň 

14. 6. Školní výlet – Horšovský Týn – 1. stupeň 

 
18. 6. Návštěva Krajského soudu v Plzni – soudní jednání – 9. třída – 

prevence kriminality 

19. 6. Školní výlet 7. a 9. třída – Plzeň    
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20. 6. – školní výlet 6. třída Plzeň – ZOO a návštěva filmového představení 

21. 6. Návštěva IPS ÚP – 8. třída 

21. 6. – besídka – rozloučení s 1. třídou 

25. 5. Předání cen – projekt Minulost hrou – 1. , 2., 3. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 6.  – školní výlet 8. třídy Mariánské Lázně 

27. 6. – spaní ve škole 8. třída 

 

 

 

 

 

 

6.3    Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

regionální Mladý zdravotník 5 0 0   7. místo 

 Dopravní soutěž 

Mladých cyklistů 

7  1  

 Dopravní soutěž 

Mladých cyklistů 

5   8. místo 

 Minikopaná 7 1   

okresní Minikopaná 7   7. místo 

okresní Minulost hrou            1  1 1 

            
 

6.4.   Účast školy v mezinárodních programech  a rozvojových programech –   

mezinárodní spolupráce  

    Škola zatím nebyla zapojena do žádného mezinárodního programu. Od září 2010 se škola 

zapojila do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“ a pedagogové zvažují zapojení do 

mezinárodní humanitní akce Hnutí Stonožka – Na vlastních nohou. 

 

 

 

  

 6. 5. Výchovné poradenství 

                                                                    
Hodnotící zpráva 

 

Působení výchovné poradkyně na škole spočívá v předávání informací žákům i jejich 

rodičům, poskytování metodické pomoci, konzultační a poradenské činnosti a zajišťování 

diagnostické a nápravné péče. 



Je zaměřeno především směrem k problémovým žákům, vycházejícím žákům a žákům 

talentovaným. 

V oblasti preventivního působení je zásadním úkolem včasné zjištění výukových a 

výchovných potíží a jejich co nejčasnější náprava. Zde škola nejčastěji využívá spolupráce 

s PPP, SVP a programů, besed a kurzů pořádaných metodiky primární prevence při PPP. 

Ve školním roce 2011/2012 jsme na vyšetření v PPP navrhli 8 žáků. V jednom případě 

zákonní zástupci vyšetření odmítli, v jednom bez omluvy na vyšetření nedorazili. Stejně jako 

v předchozích letech následně dodali škole výsledky vyšetření jen někteří rodiče.  

Pomoc žákům při volbě následujícího vzdělávání, resp. při volbě povolání je poskytována 

v těsné součinnosti s PPP (profesiogramy pro žáky 8. třídy) a IPS ÚP, kde jsou realizovány 

exkurze v Informačním a poradenském středisku s následnými besedami, a to pro žáky 8. a 9. 

třídy. Vzhledem k úsporným opatřením na ÚP však bude od příštího šk. roku pro žáky 8. a 9. 

třídy už pouze jedna možnost návštěvy IPS, ale sami si budou moci vybrat, ve kterém ročníku 

ji zrealizují. Letošní 8. třída si vybrala termím v závěru 8. ročníku, konkrétně  21. 6. 2012. 

Podstatnou část v této problematice naplňuje též předmět PČ - Svět práce, který je realizován 

v 9. ročníku a vyučován  na naší škole výchovnou poradkyní. 

V neposlední řadě využíváme různé projekty Regionální hospodářské komory Plzeňského 

kraje jako byl letos např. veletrh středních škol s oficiálním názvem 

Perspektiva technického a odborného vzdělávání v příhraniční oblasti Plzeňského kraje a 

Východního Bavorska, kterého se zúčastnili žáci 7. - 9. ročníku. 

Dále výchovná poradkyně realizuje informační schůzku pro rodiče vycházejících žáků. 

Samotným žákům výchovná poradkyně pomáhá s vyplňováním a kompletací dokumentace 

potřebné k přijímacímu řízení na SŠ a s případným odvoláním proti nepřijetí. 

Evidence problémových žáků je ve škole vedena ve speciální kartotéce. V současné době 

v ní však nejsou kompletní informace o zmíněných žácích, protože ne všichni rodiče na 

základě doporučení školy navštíví příslušná odborná pracoviště za účelem vyšetření dítěte 

nebo nápravy, či poskytnou následné výsledky vyšetření. 

Spolupráce s ostatními učiteli probíhá hlavně v oblasti zprostředkování vyšetření 

problémových žáků, poskytování informačních materiálů a pomoci při řešení výchovných a 

vzdělávacích problémů. 

K řešení problémů žáků funguje v prostorách školy tzv. Schránka důvěry, jejímž 

prostřednictvím mohou žáci sdělovat své problémy anonymně i adresně. 

Pokud je nutné řešit zvláště závažné výchovné problémy žáků, využívá škola samozřejmě 

možnost spolupráce s příslušnými institucemi ( OSPOD Nýřany, PPP a SVP). 

S pracovnicemi OSPOD jsme opět v průběhu šk. roku řešili příliš velkou, ikdyž omluvenou, 

absenci některých žáků, u nichž se tato skutečnost odráží i  

na jejich prospěchu, resp. neprospěchu. Dále se letos též vyskytl problém záškoláctví u dvou 

žáků 9. ročníku a zde se OSPOD zapojil v jednom případě i na žádost rodinného příslušníka. 

V neposlední řadě bylo nutno navázat v jednom případě spolupráci s OSPOD i v případě 

žáka, který se dostavuje do školy nepřipraven a bez pomůcek, což mu ztěžuje nebo někdy i 

znemožňuje školní práci. OSPOD jsme zapojili samozřejmě až po mnohačetných pokusech 

zjednat nápravu domluvou se zákonnými zástupci. Zmiňovaný žák má také problémy 

kázeňského charakteru, což je řešeno i prostřednictvím PPP a následně SVP. 

Při řešení všech problémů se ale škola snaží především o spolupráci s rodiči žáků.   

Rodiče i v letošním roce využili možnosti konzultace s výchovnou poradkyní  

a jednotlivými vyučujícími. 

 

Závěrečné zhodnocení 



Většina přijatých a provedených opatření a spolupráce s dalšími institucemi přinesla určité 

zlepšení, ale některé problémy jsou dlouhodobějšího charakteru, takže v jejich řešení či 

nápravě pokračujeme, ať už vlastními silami, či v součinnosti se zmiňovanými institucemi. 

 

Úspěšnost přijetí vycházejících žáků 

Z počtu 13 vycházejících žáků je 10 z 9. třídy a 1 z 8. tř., všichni byli umístěni na SŠ již 

během 1. kola přijímacího řízení, a to na obor, který nejvíce preferovali. Jeden žák byl přijat 

na základě odvolání. Všichni žáci 9. tř. byli přijati na studijní obory s maturitou, žák 

vycházející z 8. tř. byl přijat na učební obor. 

V letošním školním roce odcházejí také dvě žákyně z 5. ročníku, jedna byla přijata na 

osmileté gymnázium, druhá přestupuje do matematické třídy jiné ZŠ. 

 

 

 

6.6    Spolupráce s PPP, SPC 

 Dobrá je spolupráce s PPP PS: vyšetření dětí a následné konzultace o dětech se speciálními 

vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu žáka. 

 

 

6.7   Spolupráce s rodiči, policií a ostatními subjekty 

Učitelé spolupracují s rodiči žáků. Škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy, Dny 

otevřených dveří, rodiče mají možnost kdykoliv přijít do školy a konzultovat problém nebo 

vznést námět k práci. Rodiče jsou zváni na různé akce, které škola pořádá(Vánoční dílny, 

Velikonoční tvoření, Sportovní odpoledne…) 

Spolupráce s OÚ je na velmi dobré úrovni, starosta, místostarosta i ostatní zastupitelé byli 

vždy nápomocni při řešení problémů s provozem školy. Obec Blatnice pravidelně finančně 

přispívá na provoz školy. V roce 2011 přispíval i na mzdy pedagogů. 

Škola také spolupracuje s MŠ Rochlov. Předškoláci se účastní ukázkového vyučování v 1. 

ročníku. 

Veřejnost je zvána na akce školy na webových stránkách školy, pozvánkami, plakáty a na 

vývěskách OÚ. 

 

7 Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol  

7. 1. Výsledky hodnocení ČŠI 

 

Ve školním roce byla provedena inspekční činnost ve dnech 2. 6. 12. 2012. 

Předmětembylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytnutovaného 

základní školou podle §174 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) a 

hodnocení naplnění ŠVP a jeho souladu s RVP podl § 174 odst. 2 písm. c) ŠZ. 

Celá zpráva je uložena v ŘŠ. 

Dále ČŠI šetřila 2 stížnosti zákonných zástupců.(1 bod ze 6 bodů1. stížnosti byl shledán 

jako důvodný, 2. Stížnost shledána jako ndůvodná. 

 

7. 2. Kontroly zřizovatele: 

Na škole byla ve dnech 2. 2. 2012 provedena veřejnoprávní kontrola podle §14 zákona č. 

320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o uměně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole). Nebyly shledány nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uložen 

v ředitelně školy. 

 



 Inventarizace školy – inventarizační komise zřizovatele provedla inventuru dne 4. 1. 

2011. Vše v pořádku, bez připomínek. 

Zřizovatel byl přítomen inventarizace majetku před předáním funkce ředitele k 1. 2. 2010. 

Za  přítomnosti zřizovatele byla provedena prověrka BOZP dne 23. 3. 2011. 

 

7. 3. Kontrola OSSZ: 

Kontrola OSSZ Plzeň – sever v tomto roce neproběhla. 

 

7. 4. Kontrola KHS Plzeňského kraje: 

V tomto roce byla provedena  kontrola ve školní jídelně. Chybějící místní odsávání nad 

hlavními zdroji páry – situace bude podle finančních možností řešena. 

 

 

 

7. 5.  Kontrola VZP: 

31. 1. 201 byla provedena kontrolaplateb pojistného VZP a dodržováníostatních 

povinností plátce pojistného. za období 1. 4. 2009 – 31. 1. 2012 a nebyly shledány žádné 

nedostatky. Protokol o provedené kontrole uložen v ŘŠ.  

 

 

7. 6. Kontrola BOZP, IBP: 

V tomto roce nebyla provedena žádná kontrola. 

 

7. 7. Kontroly ředitelky školy: 

Kontroly byly všechny uskutečněny, někdy nebyly dodrženy stanovené termíny z důvodu 

nadměrného zatížení ředitelky školy jinými úkoly plynoucími z přebírání školy a 

s problémy z toho plynoucími. 

 

7. 7. Hospitační činnost: 

Plán hospitací nebyl dodržen z důvodu pracovního vytížení ředitelky a z důvodu prac. 

neschopnosti některých učitelek. Bylo provedeno 21  hospitací u 10 učitelek.  Občas byly 

prováděny namátkově krátké hospitace bez zápisu. Učitelky spolu spolupracují, ředitelka 

má o jejich práci dobrý přehled. 

 

 

 

 

 

 

8 Výkon státní správy 

 
 

 

8.1   Rozhodnutí ředitele školy (dle § 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.) 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  podle §37  1 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 14 0 

Povolení přestupu žáka podle § 49 odst.1  0 0 

Povolení pokračování v základním vzdělávání 

podle § 55 odst. 2 

 1 0 



             

 
 

8.2. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 3(2 ZŠ) 

- z toho důvodných 1bod stížnosti 

- z toho částečně důvodných 0 

- z toho nedůvodných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu ČŠI 

 
9 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 Pedagogové školy se vzdělávají na akcích pořádaných NIDV Plzeň a KCVJŠ Plzeň. 

 

 

 

 

10  Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

Na Základní škole Blatnice nepracuje odborová organizace. 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 27. 8. 2012 a 
schválena školskou radou dne   pod č. j.    ZŠ/2012. 

 

 

 

 

Mgr. Blanka Hájková 

 

 

 


