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Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 

 

 
 

 

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) 

Č.j. ŠMS/379/14,spis.značka ZN/44/ŠMS/14 – navýšení kapacity ŠD na 50 žáků 

od 1. 9. 2014 ze dne 3. 2. 2014 

 

 

 

 

1. 3     Seznam pracovišť  

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Blatnice 110 6 106 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Blatnice 110 

Blatnice 45 

  

                                            
 

 

1.4 Vzdělávací program  

Název   V ročníku 

ŠVP pro základní vzdělávání 

 ze dne 1. 9. 2013 

 1. – 9. 

roční

ku 

ZŠ. 
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1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 

      Počet  

pedagogických pracovníků 

 2013/2014   2013/2014               2013/2014 

ZŠ 106 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 82 27 2 1, 40 

*Ostatních pravidelně se stravujících je 27, z toho zaměstnanců školy 13. 

 

 

 

 

1.6  Typ školy 

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

       

 

 

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

           

Blatnice 51 žáků, Přehýšov 17 žáků, Rochlov 15 žáků, Nýřany 12 žáků, Kbelany 

 5 žáků, Bolkov 1 žák, Poběžovice 2 žáci, Březová 2 žáci, Mýtna – některá bydliště 

jsou podle trvalého bydliště matky 

1.8     Počty žáků školy 

 

třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek výjimka 

z počtu žáků 

(ano – ne) 

I.   1.   16   6    16   

3.   10   6      4  

5.   13   6      7  

II.   2.   14   6      8  

4.   11   2      9  

6.   10   2      8  

7.   15   9      6  

8.   12   6      6  

9.   10   7      3  

celkem   106  48    58 ano 
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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 2 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 0 

S vývoj.poruchou učení  3 

S vývojovou poruchou chování 0 

Celkem 5 

  

 

 

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. 

Opravy během prázdnin 2013 – sanace zdiva v suterénu, výmalba suterénu, ŠJ, kuchyně,  

odkanalizování části vody z okapů až do příkopu k silnici, byla vyměněna větší část radiátorů 

(šatny, jídelna, WC) a dole je provedena rekonstrukce odpadů WC hoši i dívky s výměnou 

zařizovacích předmětů a obkladů. Vymalována učebna č. 5 – 6.třída. V budově č. 45 

vymalována učebna, položeno nové linoleum, natřeno topení – 1. třída, vymalována chodba a 

sborovna. Výzdobu obrázky provedla Bc. Pöllnerová. Vyměněna lampa v diaprojektoru 

v učebně č.5.Velmi se tím zlepšilo estetické prostředí školy. 

Školní hřiště bylo na základě revize a kontroly BOZP opraveno, byly opraveny stojné tyče u 

letní konstrukce a udělána dopadová plocha okolo této konstrukce. Vhodné by bylo ještě 
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opravit doskočiště a udělat – obnovit běžeckou dráhu, ale vše záleží na finančních 

možnostech školy i zřizovatele. 

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

s vyučujícími s přihlédnutím k finančním možnostem školy.  

V současné době je škola vybavena 6 interaktivnímu tabulemi, 5 v budově č. 110 a 1 je 

umístěna v budově č. 45. 

V rámci zkvalitnění výuky je využíván internet, který byl zaveden v loňském roce. 

V budově č. 45 byla umístěna 1 třída a herna ŠD. I v učebně ŠD by byla vhodná oprava 

podlahy a obnova dětského nábytku, kterýže už velmi omšelý a opotřebovaný. V budově č. 

110 by prospěla výměna oken (značně poškozená, omšelá), která ani netěsní, což zvyšuje 

náklady na topení. 

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

snaží odstraňovat všechny vzniklé problémy a velmi dobře a úzce 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 proběhly volby členů do školské rady a  

 ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení: 

 
Bc. Kateřina Hošťálková - zástupce zákonných zástupců  

Marek Lukáč - zástupce zřizovatele  

Mgr. Jitka Helllmichová - zástupce pedagogických pracovníků 

(Z důvodu čerpání MD a RD Mgr. Jitky Hellmichové byla na PR 16. 6. 2014 jednomyslně 

zvolena za zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Adéla Mitasová.) 

 

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

 

2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 

 Personální zabezpečení školy  

 

 

2.1  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků:  

15 

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 0 10 0 0 

ŠD 0 1 0 0 1 0 0 0 
 

 Do 31. 12. 2013 – pracovala vychovatelka se vzděláním VŠ – Bc. Od 2. 1. 2014 pracovala vychovatelka se 

vzděláním SŠ – jiné. 

 

 

 

 

2.3  Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 

Počet pedagogických pracovníků 
 

PrůprůPrůměrná délka pedagogické 

praxe 

Průměrný věk 

11 17, 9 41, 36 
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Počet pedagogických pracovníků   

-  v důchodovém věku 1 

 

 

 

2.4   Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2013/2014 

pracovní zařazení úvazek vzdělání pedagogická praxe 

ředitelka 1 VŠ  30 

zástupce ředitele 1 VŠ 32 

učitelka 1 VŠ 27 

učitelka 1 VŠ 26 

učitelka 1 VŠ   4 

učitelka 1 VŠ  17 

učitelka 0,724 VŠ 33 

učitelka 1 VŠ   3 

učitelka 0,818 VŠ  15 

učitelka 1 VŠ     1 

vychovatelka ŠD 0,571 VŠ – Bc.    9(do 13. 5. zástup 3 

roky) do 31. 12. 2014 

Vychovatelka ŠD  SŠ 0 

 

 

 

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  ČJ7,INF5,6,8, Tv 6- 9, HV 

4-9, VV 8,9 

 

 

2.6  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Počet vzdělávacích akcí 25 

Celkový počet účastníků 10 

Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV, PPP PS, KÚ 

  

 

 

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 

106 58 58 1 0 1(Čj, AJ) 
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1 žákyně neprospěla, ale postupuje do vyššího ročníku (již opakovala ročník na 1. stupni) 

 

 

 

3.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 1 4 

- z toho 3.stupeň 0 0 

 Pochvaly ŘŠ – udělena 1 žákyni 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 5 301, průměr na žáka 50, 01 

- z toho neomluvené    0 

Zameškané hodiny celkem 2. pololetí 6 462, průměr na žáka 60, 96 

- Z toho neomluvené    0 

Zameškané hodiny celkem za školní rok                               11 763 

 

 

3.4    Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

Ve školním roce 2013/2014 byly vyučovány tyto volitelné předměty: Cvičení z matematiky a 

společensko-vědní 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 

30(1 žákyně přijata 

21. 8.) 

3 3 28 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 

1 

 

0 7 3(3letý obor) 

 

0 0 

 

 

ŠKOLA OBOR S/U ŽÁKŮ 

SPŠ dopravní Plzeň Provoz a ekonomika dopravy 

(Logistika a zasilatelství) 

S 

 

2 

SPŠ strojnická a SOŠ prof. 

Švejcara 

Obráběč kovů U 1 

SOU elektrotechnické Informační technologie S 2 
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(Aplikační software  

 v administrativě) 

Bezpečnostně právní akademie 

Plzeň, s.r.o. 

Bezpečnostně právní činnost (Ochrana 

osob a majetku) 

S 2 

SPŠ dopravní Mechanik opravář motorových vozidel U 1 

Hotelová škola Kuchař – číšník 

(číšník, servírka) 

U 1 

SŠ informatiky a finančních 

služeb 

Logistické a finanční služby S 1 

 

 
 

Počet žáků  ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
 

 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 

Hodnotící zpráva k poradenství pro volbu povolání za školní rok 2013/2014 

(zpracovala PaedDr. Květuše Doležalová) 

 

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

je poskytována v těsné součinnosti s PPPP (profesiogramy pro žáky 8. a 9. třídy) a  IPS ÚP, 

kde jsou realizovány exkurze v Informačním a poradenském středisku s následnými 

besedami, a to taktéž pro žáky 8. nebo 9. třídy (dle výběru žáků). Současní žáci 8. třídy 

využijí tuto možnost na začátku příštího šk. roku, tedy v 9. třídě. 

 Dále využíváme projekty Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, jako jsou 

např. veletrhy studijních příležitostí (letos na základě nabídky individuální účast dle zájmu), 

exkurze a ukázkové dny na SŠ. V tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu 

Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje, v rámci kterého se žáci 8. ročníku 

v lednu 2014 zúčastnili ukázkového dne ve SŠ v Kralovicích. 

 Poradkyně celoročně zajišťuje informační základnu k tématu volby SŠ, resp. volby 

povolání prostřednictvím aktualizované nástěnky, tištěnými materiály, CD a materiály 

v elektronické podobě (Atlas školství, „Čím budu?“ apod.), rovněž žákům poskytuje přehled 

„Dnů otevřených dveří“, praktických ukázek oborů a přípravných kurzů na SŠ. 

Poradkyně pro volbu povolání též realizuje informační schůzku pro zákonné zástupce 

vycházejících žáků a poskytuje jim i žákům osobní konzultace. 

Pomáhá žákům, resp. jejich rodičům při vyplňování přihlášek na SŠ, kontroluje je nebo po 

dohodě se zákonnými zástupci je přímo tiskne z programu Evidence školy. V případě nepřijetí 

uchazeče pomáhá s podáním odvolání. 

Průběžně sleduje případné změny týkající se přijímacího řízení a informuje o nich žáky i 

jejich rodiče. 

 Podstatnou část v oblasti volby povolání naplňuje přímo předmět Praktické 

činnosti (Svět práce), který je vyučován na naší ZŠ v závěrečném ročníku. 
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Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/2014 

Počet kurzů Počet absolventů 

 

0 

0 

 

 

 

5.  Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnotící zpráva k preventivnímu programu za školní rok 2013/2014 

(zprávu zpracovala PaedDr. Květuše Doležalová) 

 
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, v posledních letech také v třídnických hodinách, ale i prostřednictvím přednášek, besed, 

preventivních i intervenčních 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 jejich rodiče, ale samozřejmě i pro pedagogické pracovníky. 

 

 

Přehled konkrétních činností, programů a akcí ve šk. r. 2013/2014 

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  

 - objednávky a realizace preventivních akcí  

          - tvorba školního časopisu 

            (vyučující ČJ a žáci) 

          - v průběhu celého roku je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní 

 

 

Září 

 - 2. 9. – eBezpečnost – školení pro pedagogické pracovníky 

      „Bezpečný ON – LINE nákup“ 

   - následná realizace kvízu a soutěže pro žáky 

     (projekt Plzeňského kraje – Bezpečný kraj) 

   V soutěži projektu Plz . kraje eBezpečnost 2013 

                               obsadila ZŠ Blatnice 1. místo 

 - 16. 9. – Zážitkový kurz v přírodě pro 6. třídu 

 - 11. 9. – 29. 11. – ZŠ Blatnice se zapojila do projektu Záložka do knihy 

                                        spojuje školy (projekt se slovenskou školou)      
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Říjen  

 - zapojení žáků do festivalových výtvarných i literárních soutěží 

    Juniorfest 2013 

 - dotazníkové šetření pro žáky školy se zaměřením na šikanu 

                                                                                       (všichni žáci)  

 -  4. 10. – „Vítání občánků“ 

 -  9. 10. -  Drakiáda 

 - 17. 10. a 22. 10. – Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  

                                          (8. a 9. tř.) – Národní iniciativa pro život, o.p.s. 

 - 25. 10. – Halloween - žáci 9. tř. připravili pro 1. – 5. tř. 

 

  

Říjen – prosinec  

          - tvorba školního časopisu 

            (vyučující ČJ a žáci) 

 

Listopad  
 -  7. 11. – Josef Klíma „Zločin kolem nás“  

                           přednáška s besedou (8. a 9. tř.) 

   Akce byla objednána, ale pořadatelem zrušena. 

 - 11. 11. – EV –návštěva skládky v Černošíně – 2. stupeň 

 - 21. 11. – EV –návštěva skládky v Černošíně – 1. stupeň 

    

 - 12. 11. - projekt Dental-alarm – preventivní program zaměřený  

                                                   na výuku správné péče o dutinu ústní) 

                                                                                             (celá škola) 

 - 18. 11. – Den otevřených dveří 

  

Prosinec 

         - 3. 12 – Miss ZŠ Blatnice 2013/2014 

         - 4. 12. - Mikulášská nadílka ve škole 

                     - „Mikulášské řádění“ – odpolední akce pro školu a veřejnost 

         -  12. 12. - Vánoční dílny – (projekt – celá škola a zájemci z řad 

                                                                                                             rodičů) 

                  - 16. – 17. 12. - vánoční výstavka pro veřejnost 

         - 20. 12. - vánoční nadílky třídních kolektivů  

 

 

 

 

 

 

 

Průběžně v II. pololetí     
- tvorba školního časopisu 

 

Leden 

  - 27. 1. – školení pedagogů – „Kázeň ve třídě“ – vzdělávací  
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                                                                                                   program 

                                    osobnostní a sociální výchovy, projekt Odyssea 

 

Únor  

  - opakované dotazníkové šetření pro žáky školy se zaměřením  

                       na šikanu (všichni žáci) 

  - dotazníkové šetření pro rodiče všech žáků školy 

  - 28. 2. - Masopust – průvod školy obcí 

  - únor - březen – zapojení do literární a výtvarné soutěže  

                                 „3001: Příběh planety“ 

 

   

  

Březen 

  -10. 3. – projekt „Byl jednou jeden žid, křesťan a muslim“ 

                                      (multikulturní výchova – II. stupeň) 

  - 18. 3. – preventivní program Policie Plzeň – venkov 

        „Kouření a návykové látky“ – II. stupeň 

  - 14.,18.,21.,25.3.,1.4. - program PPP“Správná třída“,  

                                                                                „Dobré vztahy“ 

                                                       – zlepšení vztahů mezi žáky  

                              a prevence vzniku rizikového chování 

                                                          ve třídě 

            (intervenční a preventivní program  

                                                           pod vedením oblastního metodika 

                                                           prevence pro žáky 8. třídy) 

   

 

 

Duben 

  -  1. 4. – preventivní program Policie Plzeň – venkov 

                  „Osobní bezpečí“ – animační program pro žáky I. stupně 

           Doplňkově též téma kouření a návykové látky. 

  - 10. 4. – celostátní soutěž „Staň se záchranářem“ – mimořádné 

                           události (3. a 5. tř.) 

 

  - 14. 4. - Jarní tvoření – (projekt – celá škola a zájemci z řad rodičů) 

  - 14. 4. – 15. 4. – velikonoční výstavka pro veřejnost 

                    - 23. 4. – telefonicky domluveno zapojení do preventivního projektu  

        služební kynologie Krajského ředitelství policie Plz. kraje 

           „Stop drogám před školou“ 

  - 29. 4. – setkání ŠMP v PPP 

  - 30. 4. – dopravní hřiště 

  - 1. 4. – 30. 5. – Olympijský víceboj (celá škola) 

     
        

  Květen 

    - 12. 5. – exkurze u Krajského soudu v Plzni, návštěva soudního 

            jednání (9. tř.) 

    - 13. 5. - besídka ke Dni matek 
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    - den otevřených dveří  

    - 19. 5. – školení pro pracovníky školy - první pomoc 

    - „Řecké dny“ – akce žáků 9. tř. pro ostatní žáky školy 

    - 30. 5. – Dětský den – akce žáků 9. tř. pro ostatní žáky školy 

 

 

 

  Červen 

    - školní výlety a exkurze  

    - 17. 6. – Zážitkový kurz v přírodě pro 8. třídu 

    - 19. 6. – „Noc ve škole“ – akce 6. tř. 

    - 20. 6. – simulované soudní jednání ve škole – 8. a 9. tř. 

    - 24. 6. – návštěva představení v Opeře ND (škola a rodinní 

 příslušníci)   

     - ukázka činnosti Městské policie  - oddělení prevence 

                    „Sebeobrana a práce psovoda“  

           byla z důvodu onemocnění služebního psa přeložena na září 

 

   

 

          

 

   

 

 

Činnost ŠMP 

 

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

konzultací se ŠMP, VP nebo prostřednictvím Schránky důvěry. 

Proběhlo také několik konzultací se zákonnými zástupci žáků, kteří potřebovali řešit nějaký 

problém, i se zák. zástupci problémových žáků, a to jak osobně ve škole, tak telefonicky. 

Letos se jednání s rodiči a žáky týkalo především nevhodného chování žáků ve škole a 

vzájemných vztahů mezi žáky. Zde se na řešení podíleli velkou měrou i samotní třídní učitelé, 

výchovná poradkyně a paní ředitelka. 

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 a setkání ŠMP 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 častěji se objevujícím problémům ve vzájemných vztazích mezi žáky se 

preventivní působení na škole ve školním roce 2014/2015 zaměří  

na zlepšení právě v této oblasti. 
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Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 
Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření opakovaně 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 0 

Šikanování 1 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 

 

 
 

 
Spolupráce s jinými institucemi 

 

 PPP (samotná poradna, metodik primární prevence) 

  SVP Plzeň 

 OSPOD 

  různé kulturně-vzdělávací instituce 

 Školská rada 

 Okresní soud Plzeň – sever 

 ZČU 

 RRA Plzeň 

 RHK Plzeň 

 
 

 

6  Nadstandardní aktivity 

 

6.1    Zájmová činnost organizovaná školou 

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

1. stupně. 

 

 

6.2    Mimoškolní aktivity  

      Návštěva informačního a poradenského střediska na úřadu práce 

      Divadlo Alfa 

      Exkurze u Krajského soudu v Plzni – soudní jednání, beseda 

      Divadlo Peklo 

               Dny vědy a techniky Plzeň 

               Masopustní průvod 

               Beseda – technické obory a jejich využití 

               Komorní divadlo Plzeň – návštěva i s rodiči 
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               Národní dovadlo -– návštěva i s rodiči 

               Školní výlety –  Plzeň, Přeštice 

               Prezentace učňovských a SŠ oborů    

               Den matek – besídka 

               Drakiáda – spolupráce s rodiči 

                

                                              

               Dopravní hřiště Třemošná – dopravní výchova 

30. 4. absolvovali žáci 4. a 5.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. 

Instruktor je upozorňoval na přestupky. Po absolvování testu znalostí obdrželi průkaz 

mladého cyklisty. 

 

 

               Žáci i zaměstnanci školy se zapojili do Sbíráme víčka pro Kubíka, Sbíráme víčka 

pro Elišku – přispěli na   úhradu léčebného rehabilitačního pobytu v centru ADELI 

v Piešťanech(poděkování od rodičů). 

 

Akce ve školním roce 2013/2014 

Září 
2. 9. Slavnostní zahájení školního roku 

        
16. 9. Zážitkový kurz v přírodě tzv. adaptační kurz 6. třída  

 
18. 9. Fotografování 1. třídy 

25. 9. Okresní kolo v minikopané v Horní Bříze – starší žáci  
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Záložka do knihy spojuje školy – zapojení do projektu, spolupráce se slovenskou školou ZŠ 

Suchá Hora v Žilinském kraji                                     

26. 9. Evropský den jazyků – akce na podporu motivace studovat NJ v 7. – 9. třídě 

 

Říjen 
4. 10. Vítání občánků 

9. 10. Divadlo Alfa 1., 2., 3. třída – představení Otesánek 

9. 10. Drakiáda – odpolední akce pro děti, spolupráce s rodiči 

17. 10. Sexuologická přednáška 8., 9. třída – 1. část 

22. 10. Sexulogická přednáška 8., 9. třída – 2. část 

24. 10. IPS ÚP – 9. Třída 

25. 10. Halloween – akce žáků pro žáky, tradice, zvyky 

 

Listopad 
11. 11. Environmentální exkurze – skládka Černošín – 2. stupeň 

12. 11. Preventivní program Dental – alarm – výchova ke zdraví 

13. 11. Florbal – okresní soutěž – žáci 2. stupně 

18. 11.  Den otevřených dveří 

21. 11.  Environmentální exkurze – skládka Černošín – 1. stupeň 

22. 11. Divadlo Alfa 4., 5., 6. třída – představení Čert tě vem 

29. 11. Nevítaní cizinci – projekt -preventivní program – lidská práva, prevence rasismu – 

Mgr. J. Černý ze Židovského muzea v Praze 

 

Prosinec 
2. 12. Divadlo Alfa  7., 8. třída – představení Hamleteen 

3. 12. Miss Zš Blatnice – akce žáků pro žáky 

4. 12. Mikulášská nadílka – akce žáků pro žáky, tradice, zvyky 

4. 12. Mikulášské řádění – odpolední akce pro děti a rodiče  

13. 12. Vánoční dílny – spolupráce s rodiči, tradice, zvyky  
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16. a 17. 12. Vánoční výstavka – pro rodiče i veřejnost 

16. 12. Den otevřených dveří – pro rodiče i veřejnost 

19. 12. Vánoce – pořad v Espritu 

 

Plzeňský kraj už od roku 2011 za účelem rozšířit povědomí o rizicích v prostředí 

internetu zavedl projekt e - bezpečnost, v jehož rámci byli v oblasti bezpečnosti na 

internetu proškolení všichni učitelé a žáci naší školy. Hlavní myšlenkou bylo poučit žáky 

atraktivní formou soutěžního kvízu o tom, jak se internetu chovat. V roce 2011 bylo 

tématem bezpečnosti kyberšikana, rok poté Facebook a letos se projekt zaměřil na on – 

line nakupování. 

Dne 19. 12. 2013 proběhlo od 15. 30 hodin v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v 

budově Krajského úřadu Plzeňského kraje e Bezpečnost 2013. Naše škola získala 1. místo 

v kategorii škol do 100 žáků a byla oceněna částkou 20 000 tisíc určené na pokrytí 

nákladů při nákupu počítačového vybavení souvisejícího se zajištěním či zvýšením 

bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu. 

 

Žák Václav Aschenbrenner vyhrál 1. Místo (z počtu 1815 žáků) a získal hodnotnou cenu. 

 
Leden 
Celé pololetí – projekt Řecko – 6. třída. 

13. 1. Projektový den Fyzika (pokusy, plasty – enviromentální výchova– na ZČU FPe v Plzni 

– celý 2. stupeň 

20. 1. Informační odpoledne pro rodiče, informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků 

22. 1. Ukázkový den – SŠ Kralovice – žáci 8. třídy se zúčastnili projektu „Podpora 

technických dovedností žáků Plzeňského kraje.“  

27. 1. Kázeň ve třídě - Mgr. M. Pubec – školení pedagogického sboru 

 

Únor 
3. 2. Zápis do 1. třídy 

18. 2. Cvičení dívek 2. stupně ve Sport studiu Nýřany 
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28. 2. Masopust ve škole, masopustní průvod obcí, tradice, zvyky 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 
10. 3. a 26. 3. Byl jednou jeden žid, křesťan a muslim – multikulturní výchova – 8. , 9. třída 

 
17. 3. Hudec a čarodějka – hudební pořad o středověkých hudebních nástrojích pro žáky 

 1. – 6. třídy.       
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18. 3. Kouření, návykové látky – preventivní program ve spolupráci s Policií Plzeň – venkov 

 
18. 3. a 21. 3. Intervenční program ve spolupráci s PPP Mgr. M. Žižka – 8. třída 

19. 3. Okresní kolo – recitační soutěž v Nýřanech 

19. 3. Preventivní projekt Veselé zoubky – 1. třída 

 
21. 3. Soutěž Matematický klokan 

27. 3. Divadlo Alfa – představení Ostře sledované vlaky -  7., 8., 9. třída 

Soutěž Příběh planety 3001 – literární i výtvarná část 

 

Duben 
1. 4. -30. 5. Projekt Olympijský víceboj – preventivní program -  sportovní aktivity a zdravý 

životní styl 

1. 4. Osobní bezpečí, kouření – preventivní program ve spolupráci s Policií Plzeň – venkov – 

interaktivní program – 1. stupeň                             
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9. 5. – 7. 5. – projekt Úspěšný start – pro předškoláčky 

 
9. 4. Projekt čtení pomáhá – 4. třída  
10. 4. Divadlo Alfa – 1., 2., 3. třída – představení Perníková chaloupka 

10. 4. Celostátní soutěž Staň se záchranářem – prevence – mimořádné události - 3. a 5. třída 

14. 4. Jarní tvoření  - spolupráce s rodiči, tradice, zvyky 

14. a 15. 4. Jarní výstavka pro rodiče i veřejnost   

22. 4. Divadlo Alfa – představení James Bond -6. třída 
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28. 4. Projekt Hry v matematice pro 2. – 5. třídu ve spolupráci se ZČU FPe v Plzni 

  
 

Květen 
6. 5. Beseda o domácích mazlíčcích – kočička Devon rex  - 1. 

třída  

12. a 14. 5. Screening v 1. třídě – PPP 

13. 5. Den matek – besídka pro rodiče i veřejnost 

     
14. 5. Dopravní hřiště – dopravní výchova – 4. a 5. třída 

15. 5. Chemické pokusy – Mgr. T. Korelus -8. a 9. Třída 

13. 5. Výtvarné tvoření  ve 2. A 3. třídě – dárek pro maminky –  polštářek – spolupráce  

            s pí J. Honomichlovou 
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14. 5. Dopravní hřiště – dopravní výchova – 4. a 5. třída 

15. 5. Chemické pokusy – Mgr. T. Korelus - 8. a 9. třída 

 

 

30. 5. Den dětí – akce žáků pro žáky, spolupráce s rodiči 

 
 

Červen 
9. 6. Fotografování třídních kolektivů a skupinek žáků 

11. 6. Školní výlet 1. stupně – westernové městečko Dnešice, muzeum Přeštice 

   
12. 6. Projekt Akustika –pokusy ve fyzice – na ZČU FPe v Plzni -8. a 9. třída. Akce byla 

konána za podpory projektu CZ 1.07/2.3.00/35.0014-SPP VaV - Systematická podpora 
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popularizace výzkumu a vývoje ZČU.                                                            . 

 
16. 6. Informační odpoledne pro rodiče 

16. 6. Projekt Digitální fotografie –  zpracování a grafická úprava na ZČU FPe v Plzni – 8. a 

9. třída. Proběhnutá akce byla podpořena z projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0014 – SPPVaV – 

Systematická podpora popularizace vědy. 

                                                    
17. 6. Zážitkový kurz 8. třídy – spolupráce s PPP  - Mgr. M. Žižka 

 
17. 6. Projekt Digitální fotografie –  na ZČU FPe v Plzni – 6. a 7. třída. Proběhnutá akce byla 

podpořena z projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0014 – SPPVaV – Systematická podpora 

popularizace vědy. 
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24. 6. Státní opera ND – představení Čert a Káči – akce pro děti a rodiče 

 
 

19. 6. Spaní ve škole – 6. třída 

20. 6. Simulovaný soudní proces – JUDr. T. Spurný a JUDr. K. Spurná -aktivní účast žáků – 

8. a 9. třída. Akce byla konána za podpory projektu CZ 1.07/2.3.00/35.0014-SPP VaV - 

Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU. 

   
23. 6. Školní výlet 6. třídy – ZOO a Dinopark v Plzni 

 

Kroužek zobcové flétny 
Během celého školního roku pracoval kroužek zobcové flétny. Navštěvovaly jej děti již od 

1.třídy. Díky velkému zájmu byl rozdělen na dvě skupiny. Jedna část pracovala v úterý a 

druhá ve čtvrtek. Svoje výsledky a vědomosti prezentovaly děti při vystoupení na besídce ke 

Dni matek. Kroužek vedla Mgr. Ladislava Kuncová. Tento kroužek mohl pracovat díky 

zapojení do projektu CZ 1.07/2.3.00/35.0014-SPPVaV – Systematická podpora popularizace 

výzkumu a vývoje ZČU. 
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Celý rok je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní, který nejenže vzdělává a motivuje 

žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. 

Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní 

můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody díky 

recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových 

plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti 

ASEKOL, která zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrospotřebičů. Naše škole získala 

certifikát vypovídající nejen o  přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale i o 

významu sběru drobných spotřebičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, návštěva Národního divadla, 

Drakiáda, besídka ke Dni matek 

I v letošním roce byla úspěšně 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 

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 

 Dopravní soutěž 

Mladých cyklistů 

7   

 

 5. místo 

 Dopravní soutěž 

Mladých cyklistů 

1 1.místo 

v II. 

kategorii 

  

okrsková FlorbalCup 7 1  9. – 14. 

místo 

okresní Minikopaná 7   6. místo 

okresní Recitační                5   1 místo 
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okresní Anglický jazyk                1   9 místo 

            
Naši žáci se zúčastnili i mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 

v kategori Cvček, Klokánek, Benjamína Kadet. 

 

Soutěž 3001- PŘÍBĚH PLANETY – literární soutěž – zůčastnili se 3 žáci 1. stupně a ě žáci 

2. stupně. 

Soutěž 3001 – PŘÍBĚH PLANETY – výtvarná soutěž – zúčastnilo se 15 žáků 1. stupně a 3 

žáci 2. stupně. 

JUNIORFEST 2013 „Lupiči, lapkové a loupežníci“ literární i výtvarné části se zúčastnili 

žáci 6. a 7. třídy. 

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – zapojili se všichni žáci naší školy a získali jsme sportovní set 

v hodnotě 5 000 Kč. 

ČTENÍ POMÁHÁ – projekt – zapojily se žákyně 4. třídy- spojení potěšení ze čtení 

s pomocí druhým 

 
 

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 za školní rok 2013/2014 

(zprávu zpracovala Mgr. Ladislava Kuncová) 

 

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 2013/2014 jsme na vyšetření v PPP navrhli 10 žáků. Z toho 0 žáků 1. 

ročníku, ve třídě proběhl screening a rodiče byli informováni přímo pracovnicemi PPP PS, 3 

žáky 2. ročníku, 1 žák 3. ročníku, 1 žáka 4. ročníku, 2 žáky 5. ročníku, 2 žáky 6. ročníku a 1 

žáka 7. ročníku. Do konce školního roku 2013/2014 nebyli ještě všichni žáci vyšetřeni. U 

žáků, kteří již byli vyšetřeni, dodali rodiče následně škole výsledky vyšetření, pouze rodiče 

jednoho žáka další vyšetření již nepožadují a rodiče jedné žákyně dosud nepodali zprávu 

škole, na vyšetření byli. 

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.  

   Evidence žáků s SPU a 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. Viz výše uvedené informace. 
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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 školního roku řešili opakované pozdní příchody na vyučování jedné žákyně, u níž se 

tato skutečnost odráží i na jejím prospěchu, resp. neprospěchu.  

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. Z jednotlivých 

jednání jsou pořizovány zápisy. 

 

 

Integrovaní žáci ve školním roce 2013/14 :  

- Jakub Svoboda – 6. ročník -  má zpracován IVP – bylo provedeno 

pololetní zhodnocení jeho práce a plnění plánu – plán je plněn 

- Natália Zemanová – 1. ročník - má zpracován IVP – bylo provedeno 

pololetní zhodnocení jeho práce a plnění plánu – plán je plněn 

- Jan Murtinger – 3. ročník - má zpracován IVP – bylo provedeno 

pololetní zhodnocení jeho práce a plnění plánu – plán je plněn 

-  Vít Loukota – 5. ročník - má zpracován IVP – bylo provedeno 

pololetní zhodnocení jeho práce a plnění plánu – plán je plněn 

- R. Aschenbrenner – 7. ročník - má zpracován IVP – bylo provedeno 

pololetní zhodnocení jeho práce a plnění plánu – plán je plněn 

- V. Loukota – 9. ročník - má zpracován IVP – bylo provedeno pololetní 

zhodnocení jeho práce a plnění plánu – plán je plněn 

Úkoly pro další školní rok: 

- vzhledem k tomu, že v letošním školním roce jsme museli opakovaně 

řešit výchovné problémy týkající se porušení školního řádu, vzájemné 

konflikty mezi žáky, je nutné zaměřit se od září na prevenci 

vzájemných vztahů mezi žáky 

 

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. Někteří rodiče poskytli drobný materiál na výtvarnou 

výchovu a pracovní činnosti. Rodiče žáka poskytli několik balíků kancelářského papíru a role 

papírových ročníků. 1rodič se zúčastnil i výuky předmětu člověk a jeho svět a poutavě žákům 
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vyprávěl o svém „domácím mazlíčkovi“, kterého i žákům přinesl ukázat. Dvě maminky se 

zúčastnily výtvarné výuky v předvánočním a předvelikonočním období a s žáky tvořila krásné 

dekorace, které děti vystavily a po skončení výstavy si je odnesly domů. 

Ve spolupráci s rodiči si žáci upravili a nabarvili lavičky, které využívali o přestávkách i při 

výuce venku. 

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. 

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. 

Škola spolupracovala s obecně prospěšnou společností FOND SIDUS a zúčastnila se sbírky. 

Škola obdržela CERTIFIKÁT.  

 

 

 

7 Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol  

7. 1. Výsledky hodnocení ČŠI 

 11. a 27. 11. 2013 byla provedena inspekční činnost. Zpráva uložena v ředitelně. 

 

. 

 

7. 2. Kontroly zřizovatele: 

Na škole byla ve dnech 28. 1. – 5. 2. 2014 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. 

2014. Vše v pořádku, bez připomínek. 

 

7. 3. Kontrola OSSZ: 

Nebyla vykonána. 

 

7. 4. Kontrola KHS Plzeňského kraje: 

Dne 4. 4. 2014 byla ve školní jídelně provedena kontrola MUDr. J. Soukupovou  - 

předmětem kontroly - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb. o 

hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 , kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákon č. 

258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a zákon 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění. 

Zpráva uložena v ředitelně školy. 

 

 

 

7. 5.  Kontrola VZP: 

V tomto školním roce nebyla vykonána žádná kontrola. 
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7. 6. Kontrola BOZP, IBP: 

Dne 7. 5. 2014 provedl oblastní inspektor Ivan Tacinec kontrolu SIBP nad stavem BOZP 

podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Zpráva uložena v ředitelně školy a 

předána zřizovateli. 

 

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. 

 

 

 

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              3 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 29 0 

Povolení přestupu žáka podle § 49 odst.1  9 0 

Povolení pokračování v základním vzdělávání 

podle § 55 odst. 2 

 0 0 

             

 
 

8.2. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho důvodných 0 

- z toho částečně důvodných 0 

- z toho nedůvodných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
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 
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Na Základní škole Blatnice nepracuje odborová organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25. 8. 2014 a 
schválena školskou radou dne 1. 9. 2014 pod č. j.                     /2014. 

 

 

 

Mgr. Blanka Hájková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 

 

29 

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 

 

 

 

 

 

 


