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Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 

 

 
 

 

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. zsblatnice.cz 

 

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 6 101(1 IV) 

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. 

roční

ku 

ZŠ. 
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1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 

      Počet  

pedagogických pracovníků 

 2012/2013   2012/2013               2012/2013 

ZŠ 101 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. ,4),  II. (3. 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.   15   6   9  

2.     9 (1 IV)   4   5(1 IV)  

4.   12   6   6  

II.   3.     5   1   4  

5.   11   2   9  

6.   16 10   6  

7.     9   4   5  

8.   11   8   3  

9.   13   6   7  

celkem   101  47 54(1IV) ano 

Během školního roku odešli 2 žáci z důvodu změny bydliště, 1. 2. 2013 nastoupili 4 žáci. 

Žákyně 2. třídy byla vzdělávána podle §41 (individuální vzdělávání) školského zákona 

v platném znění. 
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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. V letošním roce byly 2 učebny 

vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. V učebnách bylo opravené poškozené linoleum. 

 O prázdninách byla vymalována jedna učebna, WC dívek, WC učitelů. Ve vstupní chodbě 

bylo natřeno zábradlí u schodů a zárubně u dveří do učeben, byly nasazené nové dveře. Velmi 

pěkně působí i nástěnný obraz na zdi – moře, který namalovala maminka naší žákyně 

Kateřina Maroušková. Velmi to prospělo k zvýšení estetického prostředí školy. 

Vchodové dveře byly opraveny a natřeny.  V areálu školy bylo všechno zařízení nově natřeno. 

V ŠJ byla opravena elektroinstalace, instalována ventilace a kuchyně byla vymalována. 

Školní hřiště bylo na základě revize také opraveno, tělovýchovné prvky byly natřeny, došlo 

k výměně desek s basketbalovými koši. Vhodné by ještě bylo opravit doskočiště a udělat 

běžeckou dráhu, ale vše záleží na finančních možnostech. 

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

s vyučujícími s přihlédnutím k finančním možnostem školy, finanční prostředky ONIV jsou 

nedostačující. 

Škola byla dovybavena z projektu EU PEŠ Inovace výuky – ZŠ Blatnice 2 interaktivními 

tabulemi ENO 2610 s Interwhrite workspace. Škola už disponuje 6 interaktivními tabulemi, 5 

jich je instalováno v budově č. 110, jedna v budově č. 45. 

V rámci zkvalitnění výuky byl srpnu zaveden internet do tříd, který žáci budou moci využívat 

při čerpání vědomostí a informací, při vypracování referátů, prezentací, projektů. Dosud 

k tomuto mohli používat pouze počítačovou učebnu a učebnu s interaktivní tabulí, kde byl 

k dispozici internet. 

V budově 45 jsou umístěny 2 učebny(1 s připojením internetu) a herna ŠD.  Prospěla by 

oprava položení linoa a nového koberce v ŠD a obnova dětského nábytku pro zvýšení 

estetického prostředí a cítění dětí. 

V budově110 by prospěla výměna oken (jsou již značně omšelá) a netěsní, což velmi zvyšuje 

náklady na topení. Problémem je také vlhkost zdiva v suterénu školy. 

Všechny opravy jsou závislé na finančních možnostech zřizovatele, který se velmi snaží 

odstraňovat všechny vzniklé problémy a velmi dobře spolupracuje se školou. 

 

 
 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. V únoru 2013 proběhli volby členů do školské rady a  

pracovala v tomto složení: 

 
Bc. Kateřina Hošťálková - zástupce zákonných zástupců (Jana Síbalová do února 2013) 

Marek Lukáč - zástupce zřizovatele (Václav Faifr do února 2013) 

Mgr. Jitka Helllmichová - zástupce pedagogických pracovníků 

 

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:  

14 

Počet pedagogických pracovníků: 

11 

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 2 9 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 0,571) do 13. 5. 2013, od 14. 5. 2013VŠ – Bc. 
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2.3  Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 

Počet pedagogických pracovníků 
 

PrůprůPrůměrná délka pedagogické 

praxe 

Průměrný věk 

11 16, 90 46,2 

 

 

Počet pedagogických pracovníků   

-  v důchodovém věku 1 

 

 

 

2.4   Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2012/2013  

pracovní zařazení úvazek vzdělání pedagogická praxe 

ředitelka 1 VŠ  29 

zástupce ředitele 1 VŠ 31 

učitelka 1 VŠ 26 

učitelka 1 VŠ  25 

učitelka 1 VŠ    3 

učitelka 1 VŠ 16 

učitelka 0,724 VŠ 32 

učitelka 1 VŠ   2 

učitelka 0,818 VŠ  14 

učitelka 0,954 VŠ – Bc.    0 

vychovatelka ŠD 0,571 VŠ – Bc.    8(do 13. 5. zástup 3 

roky) 

 

 

 

2.5      Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 218 90,83 TV, PČ,, AJ, ČJ, M, 

Z,VkZ, HV, NJ, ČJS, PŘ, 

OV, seminář z ČJ, seminář 

z MA, 

- z toho počet neaprob. hodin 22     9,17  ČJ6,INF5,6,8, Tv 6- 9, HV 

4-9, VV 8,9 

 

 

2.6  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Počet vzdělávacích akcí 14 

Celkový počet účastníků 8 

Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV, PPP PS, KÚ 

AISIS „MIŠ“ – minimalizace šikany Celý ped. sbor 
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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 

101 50 47 4 2 1(Čj, AJ) 

1 žákyně neprospěla, ale postupuje do vyššího ročníku (již opakovala ročník na 1. stupni) 

1 žák vykonává 2 opravné zkoušky 

 

 

3.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 1 6 

- z toho 3.stupeň 0 0 

 Pochvaly ŘŠ – uděleny 3 žákyním za vzorné vedení žákovské knihovny, žákům 9. třídy za 

přípravu aktivit pro mladší spolužáky. 6 žákyním1.stupně za kulturní program na Vítání 

občánků. 25 žákům za reprezentaci školy v soutěžích. 

 

3.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 1. pololetí 6 156, průměr na žáka 61,04 

- z toho neomluvené    0 

Zameškané hodiny celkem 2. pololetí 6 327, průměr na žáka 62?64 

- Z toho neomluvené    0 

Zameškané hodiny celkem za školní rok                               12 483 

 

 

3.4    Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

Ve školním roce 2012/2013 byly vyučovány tyto volitelné předměty: cvičení z českého 

jazyka, cvičení z matematiky. 

          

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 

17 2 2 15 1 

1 dítě bylo neplně šestileté, na základě vyšetření v PPP nenastupuje do školy. 1 žák opakuje 

první třídu. 

 

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 

15 

 

2 3 8(3letý obor) 

  2(4letý obor 

s maturitou) 

0  
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Počet žáků  ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  2 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
 

 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 

 

 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/2013 

Počet kurzů Počet absolventů 

 

0 

0 

 

5.  Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnotící zpráva k preventivnímu programu za školní rok 2012/2013 

 

Hlavním cílem preventivního působení je vytváření osobnosti, která zaujímá zodpovědný postoj ke svému 

životu, má zdravé sebevědomí, pozitivní přístup k okolí a k ostatním, orientuje se v systému pravidel, 

společenských norem a zákonů a samozřejmě je také dodržuje. 

 

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

procesu, nově také v třídnických hodinách, ale i prostřednictvím přednášek, besed, preventivních 

programů, interaktivních pořadů, školních i mimoškolních akcí.  

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

samotné žáky, tak pro učitele. 

 

Přehled konkrétních činností, programů a akcí ve šk. r. 2012/2013  

ve vztahu k preventivnímu působení 

 

Průběžně 

 - tvorba a aktualizace informační nástěnky s tematikou prevence  

   rizikových forem chování, se základní diagnostikou, radami  

            a s aktuálními kontakty   

         - tvorba školního časopisu 

            (vyučující ČJ a žáci) 

 

Srpen 

 -  30. 8.  – AISIS – „MIŠ“ – Program minimalizace šikany  

         pro učitele 

     - prezentace programu 

     - představení filmu „Skryté ostny šikany“ 
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     - workshop  

 

Září 

     - třídnické hodiny – vztahy mezi spolužáky, projevy nespolečenského  

                                      chování, šikana                                                                                                                                                                

Říjen  

 - 11. 10. – „Noc ve škole“ – zážitková akce žáků 9. třídy, upevňování  

                                                        dobrých vztahů v třídním kolektivu 

 - 15. 10. – „Drakiáda“ – akce škola a veřejnost 

 - 29. 10. –  seminář pro učitele na téma facebook, zajištění bezpečnosti  

                            a soukromí na internetu 

          v rámci projektu E – bezpečnost (Plzeňský kraj ve spolupr.  

         s PPPP a SSŠ) 

 

 - 31. 10. – „Halloween ve škole“ – akce žáků 9. třídy pod vedením 

            tř.uč. K. Doležalové,  

            zábavné aktivity pro ostatní spolužáky  

            celé školy 

  

Listopad  

 - 7. 11. – žáci 8. a 9. třídy navštívili krizové centrum Archa  

                a pořad „Drogy nebo aktivita“ s PhDr. I. Doudou v KD Peklo 

 - 12. 11. – Škola Zdravé pětky – pořad o zdravé výživě pro I. stupeň 

 - 20. 11. –„ Dravci, sovy a člověk“ – naučný a výchovný pořad pro celou  

              školu 

 - návštěva divadelního představení v ND v Praze (akce škola a rodina) 

 

Prosinec 

         - 5. 12. – „ Mikulášská nadílka“ – žáci 9. tř. pro mladší spolužáky 

         - „Čertí školička“ (I. stupeň) 

         - Den otevřených dveří 

         - 14. 12. - Vánoční dílny (celá škola, pozvánka též pro rodiče) 

                  - Vánoční výstavka  

         - Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi a vystoupení žáků I. st.  

                     u stromečku, společné zpívání koled (škola a veřejnost) 

   

      

II. pololetí  

 

Únor  

  - Masopust – průvod školy obcí (škola a veřejnost) 

 

Březen 

   - 13. 3. – přednáška s následnou besedou pro žáky 9. tř.  

       „Lidská sexualita: reprodukční, hygienická a právní rizika“  

         MUDr. Zvěřina  

  - 25. 3. - Jarní tvoření s následnou výstavkou  

    (celá škola, pozvánka pro rodiče) 

  - 27. 3. – setkání ŠMP  
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Duben   

  - od 11. 4. do 2. 5. – proběhl ve škole preventivní program  

                       pro všechny třídy v rámci projektu „Podívej se kolem…“ 

     Témata pro jednotlivé třídy:   - Byl nebyl  - pohádkový příběh 

       - Emoce, empatie – vím, co cítíš,  

          a chci ti pomoci 

       - Pomoc v krizových situacích  

       - Rekapitulace – pomoc fiktivnímu  

        kamarádovi v obtížné situaci 

       - Šikana a vztahy s vrstevníky 

       - Rodinné vztahy 

       - Partnerské vztahy 

       - Nebezpečí na internetu 

 

 

                

  Květen 

    - „Bláznivé dni“-  květnové pondělky s převleky na předem zadané 

       téma, aneb hravé soutěžení pro třídní kolektivy  

       (organizovala 9. tř. pro všechny třídy) 

    - 14. 5. – besídka ke Dni matek (žáci celé školy pro rodinné   

         příslušníky a veřejnost) 

    - 21. 5. – setkání ŠMP: workshop, sdílení příprav a materiálů 

          k prevenci, modelové situace 

          ŠMP dala k dispozici kolegyním materiály: 

         „Třídnické hodiny do kapsy“ 

         „Co dělat když…“ (krizové plány) 

    - 23. 5. – „Párty se Zdravou pětkou“ – správné stravovací návyky  

           a příprava zdravého pohoštění - pro žáky II. stupně 

     

  Červen 

    - společné školní výlety  

    - 2. 6. - návštěva divadelního představení v ND v Praze  

       (akce škola a rodina) 

            - 4. 6. – „Pohádkový dětský den pořádaný 9. třídou  

         pro mladší spolužáky 

    - návštěva Krajského soudu v Plz. (9. tř.) 
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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, vztahů mezi žáky 

a v letošním školním roce také kouření.  Zde se na řešení podíleli velkou měrou i samotní 

třídní učitelé, výchovná poradkyně a ředitelka školy. 

I letos se jedni rodiče obrátili se stížností také na ČŠI, která uvedenou skutečnost prošetřila. 

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

v závažnějších případech byly využity kázeňské postihy jako NTU, DTU či ŘD, při hrubém 

porušení ŠŘ a kumulaci prohřešků bylo přistoupeno i ke snížení stupně z chování (st. 2). 

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

ŠMP si dále prostřednictvím školení, seminářů, setkání ŠMP a workshopů prohlubuje 

poznatky k problematice prevence a totéž zajišťuje nebo zprostředkovává i svým kolegům 

(viz výše v přehledu akcí). 

 

Zaměření v příštím školním roce 

 

Vzhledem k vzniklému problému s rozšířením kouření žáků bude preventivní působení ve šk. 

roce 2013/2014 zaměřeno na téma návykové látky. 

 
 

  

 
Spolupráce s jinými institucemi 

 

 PPP (samotná poradna, metodik primární prevence) 

  SVP Plzeň 

 OSPOD 

  různé kulturně-vzdělávací instituce 

 Školská rada 

 Okresní soud Plzeň - sever 

 
 

 

6  Nadstandardní aktivity 

 

6.1    Zájmová činnost organizovaná školou 

Po celý rok Mgr. Kuncová vedla kroužek Hra na flétnu, který navštěvovali žáci 

1. stupně. 

 

V 2. pololetí šk. roku 2012/2013 pracovali žáci v těchto kroužcích, které vedli 

pedagogové: 

      

      Mladý zdravotník 

      Mladý cyklista 

      Školní časopis 
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6.2    Mimoškolní aktivity  

      Návštěva informačního a poradenského střediska na úřadu práce 

      Divadlo Alfa 

      Exkurze u Krajského soudu v Plzni – soudní jednání, beseda 

      Pokus o rekord – Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 

               Divadlo Peklo 

               Dny vědy a techniky Plzeň 

               Masopustní průvod 

               Beseda – technické obory a jejich využití 

               Komorní divadlo Plzeň – návštěva i s rodiči 

               Národní dovadlo -– návštěva i s rodiči 

               Školní výlety – Domažlice, Velhartice, Klatovy 

               Prezentace učňovských a SŠ oborů    

                                              

               Dopravní hřiště Třemošná – dopravní výchova 

               15. 5. Absolvovali žáci 4. třídy teoretický a praktický výcvik v rozsahu 5 hodin na         

dopravním hřišti. V teoretické části se seznamovali s pravidly provozu na pozemních 

komunikach, procvičovali křižovatky. Při praktické části byli rozděleni na cyklisty a chodce. 

Instriktor je upozorňoval na přestupky. Po absolvování testu znalostí obdrželi průkaz mladého 

cyklisty. 

 

 

               Žáci i zaměstnanci školy se zapojili do Sbíráme víčka pro Kubíka – přispěli na    

úhradu léčebného rehabilitačního pobytu v centru ADELI v Piešťanech(poděkování od 

rodičů). 

 

¨ 

 

Akce školy ve školním roce 2012/2013 

 
Září 

  3. 9. -  slavnostní zahájení školního 

roku

K UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ V BLATNICKÉ ŠKOLE

Prvňáček

N. Zemanová

Paní učitelka

Mgr. D. Karkošová

První školní den

3. září 2012
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17. 9. -  fotografování 1. třídy 

 

Říjen 

11. 10. - spaní ve škole 9. třídě  

15. 10. -  Drakiáda v 16 hodin na fotbalovém 

hřišti    

 
29. 10 – zapojení žáků 2. stupně do projektu Minisčítání 2012 
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31. 10. – Halloween ve škole připravila 9. třída pro mladší 

spolužáky  

 

 

 

 

 

 Listopad 

7. 11.  - PhDr. Douda „Drogy nebo aktivita“ , 8. a 9. tř. v KD Peklo 

12. 11. – Zdravá pětka – projekt o zdravé výživě pro žáky 1. 

stupně  

14. 11. – florbal starších žáků v Horní Bříze 

 
20. 11. – Dravci – ekologický pořad 
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27. 11. – divadlo Alfa James Blond 6. a 7. třída 

27. 11. – exkurze pořádaná ve spolupráci s HK – podpora technických 

oborů   

 

Prosinec 

5. 12. -  Mikulášská nadílka a „Čertí školička“ 

   
12. 12. – divadlo Alfa O rytíři Wyndovi pro 1. stupeň 
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14. 12. Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi – celorepublikový pokus o rekord 

  
14. 12.  - Vánoční tvoření – projekt 

    

  
17. a 18. 12. – Vánoční výstavka pro veřejnost   
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17. 12. -  Den otevřených dveří 

Vánoce v ŠD, zimní radovánky 

 

   
 

Vydání školního časopisu Bla-ška 

 

Leden 

21. 1. – informační odpoledne pro rodiče 

Předškoláčci z MŠ Rochlov ve škole 

29. 1. – okresní kolo dějepisné olympiády 3 žáci 8. a 9. třídy  

 

Únor 

4. 2. – zápis do 1. třídy 

7. 2.  - projekt 2. stupně Fyzika – ZČU Plzeň 

8. 2. -  Masopust – projekt pro celou ZŠ, masopustní průvod 

obcí  

19. 2. – okresní kolo olympiády v AJ (2 žáci 9. třídy) 
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Březen 

4. 3. – divadlo Alfa čert tě vem. 6. A 7. třída 

8. 3. – hudební pořad pro žáky 1. stupně a 6. třídy – Dan Kubice 

13. 3. – MUDr. Zvěřina“Lidská sexualita, reprodukční, hygienická a právní rizika“ – 9. třída 

22. 3. – KLOKAN – matematická soutěž pro žáky 2. – 9. třídy 

25. 3. – Jarní tvoření – projekt pro celou ZŠ 

   
26. a 27. 3. – Velikonoční výstavka 

    
Veselé zoubky – preventivní program v 1. třídě 
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Duben 

Preventivní program pro celou školu Podívej se kolem (archa Diakonie západ) – celý 

měsíc  

15. 4. – 20. 6. Plavecký výcvik 2. a 3. třída 

23. 4. – fotografování 1. třída Moje první tablo – Plzeňský deník 

26. 4. – okresní soutěž Mladý zdravotník (žáci 2. stupně) 

 
30. 4. – okresní soutěž v minikopané v Horní Bříze 

 

Květen 

Úspěšný start – „příprava na školu“ pro předškoláčky 

 
Preventivní program pro  

Mladý cyklista ve Vejprnicích 

14. 5. – besídka ke Dni matek 
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15. 5. – dopravní výchova na dopravním hřišti v Třemošné – 4. třída 

30. 5. -  Přednáška o EU pro žáky 8. a 9. třídy 

23. 5. - Párty se zdravou pětkou – projekt o zdravé výživě pro žáky 2. 

stupně  

24. 5. – fotografování tříd 

Pohádkový den a Bláznivé dny – žáci 9. třídy připravili pro mladší spolužáky 
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Červen 

2. 6. -  návštěva Národního divadla Zkrocení zlé ženy – akce pro rodiče a děti 

5. 6. – Pohádkový den – projektový den k MDD – žáci 9. třídy pro ostatní spolužáky 

7. 6. – školní výlet 1. stupně – Domažlice 

19. 6. – školní výlet 2. stupně – Velhartice, Klatovy 

24. 6.  - exkurze 9. třídy – soudní jednání u Krajského soudu v Plzni 

26. 6. – divadlo Alfa – 1. stupeň – Soused Kašpar – Soused Škrhola 

28. 6. – slavnostní zakončení školního roku 2012/2013 – rozloučení s 9. třídou 

 

 

Formy propagace školy 

Webové stránky s pravidelnou aktualizací, prezentace aktivit, fotogalerie. 

Články a fotografie v Plzeňském deníku. 

Akce pro rodiče a žáky – např. Vánoční a Velkonoční tvoření, Vypouštění balonků s přáním 

Ježíškovi, návštěva Národního divadla, Drakiáda. 

Nově byla zavedena aktivita pro předškoláčky Úspěšný start. 

 

Školní družina 

Na škole pracuje 1 oddělení, kapacita 25 žáků je naplněna. Je umístěna v budově č. 45. 

Oddělení je vybaveno stolními hrami, stavebnicemi, hračkami. Ke sví činnosti využívá také 

školní hřiště a tělocvičnu. V ŠD si žáci mimo obvyklých her a sportovního vyžití, také 
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vyrobili mnoho různých drobností, při kterých se seznamovali s prací a různými materiály a 

rozvíjeli svoji tvořivost a motorické dovednosti. 

Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání je vést žáka k smysluplnému využití 

volného času, dále pak k vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování 

základů slušného chování. 

ŠD se podílela na výzdobě chodby a prezentace školy. 

       

 

6.3    Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

regionální Mladý zdravotník 5 0 0 5 . místo 

 Dopravní soutěž 

Mladých cyklistů 

7  1 3.místo 

 Dopravní soutěž 

Mladých cyklistů 

1 1.místo 

v I. 

kategorii 

 1. místo 

okrsková FlorbalCup 7 1  9. – 14. 

místo 

okresní Minikopaná 7   6. místo 

okresní Dějepis                3    6. – 8. 

místo 

okresní Anglický jazyk                2   10. – 11. 

místo 

            
Naši žáci se zúčastnili i mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 

v kategori Cvček, Klokánek, Benjamína Kadet. 

 
 

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 Recyklohraní. 

 

 

 

  

 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 nabízejících pomoc školám. 

    Ve školním roce 2012/2013 jsme na vyšetření v PPP navrhli celkem 9 žáků. Z toho 3 žáky 

1. ročníku, 2 žáky 2. ročníku, 2 žáky 4. ročníku, 1 žákyni 6. ročníku a 1 žákyni 8. ročníku. Do 

konce školního roku 2012/2013 nebyli ještě všichni žáci vyšetřeni. U žáků, kteří již byli 

vyšetřeni, dodali rodiče následně škole výsledky vyšetření.  
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Žáci, kteří byli vyšetřeni v PPP, jsou vedeni v evidenci.  Evidence žáků s SPU a 

s výchovnými problémy je ve škole vedena ve speciální kartotéce, která je průběžně  

doplňována a konkretizována. 

   Spolupráce s ostatními učiteli probíhá hlavně v oblasti zprostředkování vyšetření  

žáků se SPU a problémových žáků, poskytování informačních materiálů a pomoci při řešení 

výchovných a vzdělávacích problémů. V letošním školním roce 2012/2013 proběhly čtyři 

společné schůzky třídních učitelů s rodiči za přítomnosti výchovné poradkyně. Z jednání je 

vždy pořízen zápis. Zároveň bylo řešeno celkem sedm výchovných problémů se žáky základní 

školy, zápisy ze šetření spolu se závěry a způsoby řešení jsou uloženy v dokumentaci 

výchovné poradkyně. 

   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).     

   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. 

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

těsné součinnosti poradkyní pro volbu povolání a 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.  

 

 

                                                                    

 

 

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 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…). Někteří rodiče se zapojili i do akcí Drakiáda, 

Vánoční a Velikonoční tvoření, pokus o vytvoření rekordu Vypouštění balonků. Někteří 

rodiče poskytli drobný materiál na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Rodiče žáka 

poskytli několik balíků kancelářského papíru a role papírových ročníků. 1 rodič se zúčastnil i 

výuky přírodopisu a poutavě žákům vyprávěl o svém „domácím mazlíčkovi“, kterého i žákům 

přinesl ukázat. Jedna maminka se zúčastnila výtvarné výuky v předvánočním a 

předvelikonočním období a s žáky tvořila krásné dekorace, které děti vystavily a po skončení 

výstavy si je odnesly domů. 

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 2012 přispíval i na mzdy pedagogů. 

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

třídě a letos byla i uskutečněna akce Úspěšný start pro předškoláčky. 

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

vývěskách OÚ. 
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Škola spolupracovala s obecně prospěšnou společností FPND SIDUS a zúčastnila se sbírky. 

Škola obdržela CERTIFIKÁT.  

 

7 Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol  

7. 1. Výsledky hodnocení ČŠI 

 

Ve školním roce byla provedena inspekční činnost 9. 1. 2013. Předmětem byla kontrola 

dokumentace. Nebyly shledány žádné nedostatky. Celá zpráva je uložena v ŘŠ. 

Dále ČŠI 17. 5. 2013 šetřila stížnost zákonných zástupců – organizace výuky v době 

plavání. Stížnost shledána jako nedůvodná. 

 

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 16. 1. 

2013. Vše v pořádku, bez připomínek. 

 

7. 3. Kontrola OSSZ: 

Kontrola OSSZ Plzeň – sever proběhla dne 26. 6. 2013, nebyly shledány žádné 

nedostatky, uložena v ředitelně školy. 

 

7. 4. Kontrola KHS Plzeňského kraje: 

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

hlavními zdroji páry – situace byly vyřešena v červenci 2013. 

 

 

 

7. 5.  Kontrola VZP: 

31. 1. 2012 byla provedena kontrol a plateb pojistného VZP a dodržování ostatních 

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. 

 

7. 7. Hospitační činnost: 

Plán hospitací byl dodržen. Bylo provedeno 21 hospitací u 9 učitelek.  Občas byly 

prováděny namátkově krátké hospitace bez zápisu. Učitelky spolu velmi dobře 

spolupracují, ředitelka má o jejich práci dobrý přehled. 
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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  2 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 14 0 

Povolení přestupu žáka podle § 49 odst.1  4 0 

Povolení pokračování v základním vzdělávání 

podle § 55 odst. 2 

 1 0 

             

 
 

8.2. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 1 

- z toho důvodných 0 

- z toho částečně důvodných 0 

- z toho nedůvodných 1 

- z toho postoupených jinému orgánu 1 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 26. 8. 2013 a 
schválena školskou radou dne 29. 8. 2013 pod č. j. 335/2013. 

 

 

 

Mgr. Blanka Hájková 


