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Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 

 

 

 

1 Základní údaje o škole 

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 7 128 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Blatnice 110 

Blatnice 45 

  

                                            

 

 

1.4 Vzdělávací program  

Název ŠVP  V ročníku 

Základní škola Blatnice -ŠVP pro základní 

vzdělávání 

 ze dne 1. 9. 2013 

 1. – 9. 

ročníku 

ZŠ. 
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1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 

      Počet  

pedagogických pracovníků 

 2014/2015   2014/2015               2014/2015 

ZŠ 123 7 10 

ŠD (samostatná)  50 2 2 

 

Základní škola s kapacitou 155 žáků 

Školní jídelna s kapacitou 150 strávníků 

Školní družina s kapacitou 50 žáků 

 

 

1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

150 101 13 2 1, 50 

 Bez cizích strávníků 

 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  ne 

Projekt Mléko do škol  ne 

Projekt Ovoce a zelenina do škol ano  

* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

1.8  Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ano – které:   II. (2. a r.),  III. (3. a 4.) 

       

 

 

1.9  Spádový obvod školy: Blatnice, Rochlov, Přehýšov, Kbelany, Větrná Jáma 

           

Blatnice - 70 žáků, Přehýšov - 21 žáků, Rochlov – 13 žáků, Nýřany  - 12 žáků,  

Kbelany  -  6 žáků, Bolkov - 1 žák, Heřmanova Huť  - 1 žák, Plzeň – 1 žák, 

Břasy - 1    žák (některá bydliště jsou podle trvalého bydliště matky) – k 30. 6. 2015 
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    Počty žáků školy 

 

třída počet žáků 

k 1. 9. 2014 

z toho 

chlapců 

z toho dívek Počet žáků 

k 30. 6. 2015 

           I.            1.   29   8      21 28 

           II.           2.   17   7      10 16 

           III.          3.   15   6       9 14 

           III,          4.   10   6       4 11 

           II.           5.     6   0       6   6 

                          6.   12   5       6 11 

           7.   12   3       9 11 

           8.   15   9       6 14 

            9.   12   6       6 12 

celkem  128  78      50 123 

 

 

Z tabulky vyplývá, že během školního roku docházelo k větší migraci žáků z důvodů 

přestěhování rodičů- 2. 9. 2014 se odstěhovala 1 žákyně (ZŠ Stod), 29. 9.2014 se odstěhovali 

2 žáci do Plzně (Masarykova ZŠ), 7. 4.2015 se odstěhovala 1 žákyně (ZŠ Koloveč), 20. 5. 

2015 se odstěhovali 3 žáci (ZŠ Dolní Dvořiště). 13. 9. 2014 se přistěhovala žákyně (33. ZŠ 

Plzeň), 12. 2. 2015 se přistěhovala 1 žákyně (ZŠ Pňovany). 

 

 

 

1.10  Speciální třídy 

 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0  

S rozšířenou výukou 0 0  

 

 

1.11  Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 2 (2. a 8. ročník) 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 0 

S vývoj.poruchou učení  4 

S vývojovou poruchou chování 0 

Celkem 6 

  

 

Žákyně(ment. postižení) 2. ročníku se 13. 2. 2015 odstěhovala. 
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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 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 2014 – budoucí první třída byla vymalována, opraveny novým 

nátěrem dveře a budoucí paní učitelka 1. třídy K. Viktorová si potapetovala nábytek a třída je 

velmi pěkná a věřím, že se prvňáčkům bude prostředí líbit. Největší akcí během měsíce 

července byla provedena výměna oken a vchodových dveří v budově školy 110, v 7 třídách 

byly instalovány vnitřní žaluzie. Velmi se tak zlepšilo prostředí školy a věřím, že finanční 

náklady na vytápění školy se sníží.   

 
Byly dokončeny terénní úpravy a chodníčky u školní jídelny, upraveny palisády a osázeny 

zelení.  

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 

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 roce 2013. 

V budově č. 45 byla umístěna 1 třída a herna ŠD. I v učebně ŠD bylo během jarních prázdnin 

vyměněno osvětlení za zářivky, v měsíci červnu byla opravena podlaha a vyměněna 

podlahová krytina a koberec. V měsíci srpnu byl instalován i nový dětský nábytek a tak herna 

ŠD je už velmi pěkná a útulná, děti určitě budou mile překvapeny a nové prostředí se jim 

https://www.email.cz/download/i/_zmTjru7I_XEhU4adyPbsNvuY6wHWEDsjH04ZHuv677G7lrj9mfivS_CsQS7zj0QdtrJHOA/IMG_1472[1].JPG
https://www.email.cz/download/i/DLoD2clrD0INNkPySulOfy6VXhtlvr7k1Q_9O_3KcBlOjrIcG2xWf1pJnFNm1ajfQ2G0a00/IMG_2409.JPG
https://www.email.cz/download/i/disRJzsVxX0iPq3glIXcySBH7EUteetAOXA0hAySG0T5Dlg5DV7lVGQbLp1wpzopTTNGtbs/IMG_1478[1].JPG
https://www.email.cz/download/i/1Wkw9HoJUXa2pe_GSVmBGjXIGTYLgeOvgktxQ5AWLbeMaysokEkIJ1GkW27dsOd6WLxzhsY/IMG_1476[1].JPG
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bude velmi líbit. V budově č. 45 jsou již tedy všechny učebny estetické a velmi pěkné, chybí 

už jen vyměnit zchátralá okna, což však závisí na finančních možnostech zřizovatele. 

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 2014/2015 pracovala v tomto složení: 

 

Bc. Kateřina Hošťálková - zástupce zákonných zástupců  

Marek Lukáč - zástupce zřizovatele  

Mgr. Adéla Mitasová 
Školská rada se schází nejméně 2 krát ročně a projednává dokumenty podle školského 

zákona. 

 

 

 

 

2 Personální zabezpečení školy  

   

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený / fyz. % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 11/10,439  

Z toho odborně kvalifikovaných             11 100 

 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

 

2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 

2(zástupy za MD) 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 4 
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2.6 Věkové složení učitelů 

 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 0 4 

36 – 50 let 0 1 

51 – 60 let 0 4 

60 – více let 0 1 

Celkem 0 10 

Rodičovská dovolená 0 2 

Vychovatelky ŠD 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Novela Školského zákona  CA                                             1 

Řesení problémových situací z pohledu práva NIDV 1 

Školní poradenství – Jiné dítě ve vaší třídě 1 

Nejlepší nápady do prvouky 1 

Manažerský reStart 1 

Vybrané aktuální otázky školského managmentu 1 

Anglická gramatika: metody prezentace nové gramatiky a 

praktické aktivity 

1 

Uganda – perla Afriky       1 

Ukrajina   1 

Hudební díla – písničky z herbáře a na prázdniny   1 

Diktátoři ve stínu     1 

Čeština nemusí být nudná                1 

Jak na to ve fyzice 1 

Alkohol a další návykové látky ve školách. Co s tím? 

Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež 
1 

1 

Volba povolání interaktivně   1 

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a 

efektivnímu učení 

1 

Jak na to v matematice                   1 

Celkem 18 

 

 

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 
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Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

13 1 12 1 

 

3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

13 

 

0 1 0 11 1 0 

 

Počet žáků -- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 1 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 

3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 

 

 

 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 

 

0 
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4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

123 

 

64 

 

55 

 

4 

 

1 

 

0 

 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42) 

- žákyně neuspěla u opravné zkoušky 

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 0 1 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 13 270 

- z toho neomluvené 5 

 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 7 

Důvody: odstěhování rodičů 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 2 

Důvody: přistěhování rodičů 

 

 

 

 Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

Ve školním roce 2014/2015 byly vyučovány tyto volitelné předměty: Cvičení z matematiky a 

společensko-vědní seminář. 
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Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

 

 

 

Škola Obor Studijní 

- učební 

Počet žáků 

SOU elektrotechnické 

Plzeň 

Mechanik    

elektrotechnik  

- silnoproudá  

   zařízení 

S 1 

SPŠ strojnická 

Plzeň 

Elektrotechnika  

- Mechatronika 

S 1 

SPŠ dopravní, Plzeň Autotronik S 1 

SPŠ dopravní, Plzeň Povoz a ekonomika 

dopravy – Logistika  

a zasilatelství 

S 1 

VOŠ a SPŠ 

elektrotechnická, Plzeň 

Informační technologie 

-počítačové sítě 

a webdesign 

S 2 

Integrovaná střední 

škola živnostenská, 

Plzeň 

Ekonomika a 

podnikání 

 - Bankovnictví  

    a pojišťovnictví 

S 1 

VOŠ, OA a Střední 

zdravotnická škola, 

Domažlice 

Zdravotnický asistent S 1 

Hotelová škola, Plzeň Hotelnictví  

a cestovní ruch 

S 2 

Střední škola 

zemědělská a 

potravinářská, Klatovy 

Cukrář – cukrářská 

výroba 

U 1 

Střední odborná škola, 

Stříbro 

Agropodnikání S 1 

 

Ve školním roce 2014/2015 vychází ze ZŠ Blatnice 12 žáků z IX. třídy. 

Jedna žákyně ze VII. třídy nebyla přijata na šestileté gymnázium a pokračuje na naší ZŠ. 

 

 

Hodnotící zpráva k poradenství pro volbu povolání za školní rok 2014/2015 

(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.. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

5  Prevence sociálně patologických jevů 

 

Hodnotící zpráva k preventivnímu programu za školní rok 2014/2015 

(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, popř. 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. 2014/2015 

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 školního roku je naše škola zapojena do projektů   

                                                                                                  „ Recyklohraní“ 
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                                                        „ Olympijský víceboj“ 

                                                          „ Hejtmanův pohár“ 

                                                        „ Ovoce do škol“ 

 

-25. 8. – školení „Bezpečnost na pracovišti“ BOZ a PO – zaměstnanci školy 

- MPP - součást Školní program proti šikanování 

-9. 9. 2014 – preventivní program Městské policie Plzeň (osobní bezpečnost,    

                     sebeobrana a ukázka práce psovoda) - celá škola 

- září - žáci 4. a 5. tř. - e-bezpečnost 

- říjen - žáci 1. třídy Dental Alarm 

- 9. 10. – Drakiáda – akce škola, rodina a veřejnost 

- 21. 10. – setkání ŠMP, 

                 k dispozici ostatním pedagogům materiály a nabídky z oblasti 

                                                                                                       prevence 

- říjen - Halloween – akce žáků 9. tř. pro spolužáky z I. stupně 

- listopad - „Olympijská hlídka“ – v rámci Olympijského víceboje – podpora  

                                                                                   zdravého životního stylu 

- 5. 12. - „Mikulášská nadílka ve škole“ - akce žáků pro žáky (9. tř.) 

- 12. 12. - vypouštění balonků s vánočními přáníčky – škola, obec, veřejnost  

- 15. – 16. 12. - „Vánoční dílny“ s následnou výstavkou - škola a veřejnost 

- 19. 12. - třídní vánoční nadílky - tř. kolektivy  

- 17. 2. - Masopustní průvod ZŠ Blatnice  - celoškolní akce, škola a veřejnost 

- 19. 3. - DVPP, KCVJŠ – „Alkohol a další návykové látky ve školách.  

                                             Co s tím?“ - seminář ( účast ŠMP – K. Doležalová) 

- dotazník k šetření šikany (VP Mgr. L. Kuncová) 

- 30. 3. - Jarní tvoření a výstavka - celoškolní akce, škola a veřejnost 

- Hejtmanův pohár – sportovní dopoledne - podpora zdravého život. stylu  

                                                                      a pozitivního vztahu ke sportu 

- březen - zapojení do soutěže České pošty a Světové pošt. unie – psaní dopisů 

  „Popiš svět, ve kterém bys chtěl vyrůstat“ 

- MPP - doplnění o nově vypracovaný „Bezpečnostní plán školy“ 

- 28. 4. – divadelní představení v Praze – akce škola a rodinní příslušníci  

                                                                  (Mgr. L. Kuncová) 

- 12. 5. - besídka ke Dni matek – akce škola a veřejnost 

- žáci I. stupně – dopravní hřiště 

- účast na cyklistické soutěži (Mgr. L. Kuncová)  

- 27. a 28. 5. – „Finanční gramotnost“ – přednášky JUDr. P. Janošíkové, PhD.  

                            pro žáky 8. a 9. třídy 

- 22. 6. – návštěva soudního jednání u Krajského soudu v Plzni – žáci 9. tř. 

                (OV a prevence rizikových forem chování)  

- Veselé dny před Dnem dětí (červnové čtvrtky) – Viktoriánský, Havajský,   

                                                                                 Jamajský, Grónský den - celá škola 

- 23. 6. – Dětský den pořádaný žáky 9. tř. (tř. uč. G. Kostová) 

                                                                                       - akce žáků pro žáky, celá škola 

- třídní výlety a další akce (např. „Noc ve škole“) zaměřené na dobré vztahy 

   mezi žáky a stmelení kolektivů 

 

 

 

 



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 

 

12 

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 

 

 

 Činnost ŠMP 

 

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

konzultací se ŠMP, VP nebo přes Schránku důvěry. 

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

V těchto případech se jednalo především o vztahy mezi žáky, nevhodné chování žáků ve 

škole, řešení stížností jiných žáků či jejich rodičů. Zde se na řešení podíleli velkou měrou i 

samotní třídní učitelé a samozřejmě vedení školy. 

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

byly využity kázeňské postihy jako NTU, DTU či ŘD. V 2. pololetí bylo přikročeno ke 

snížení známky z chování u jednoho žáka z důvodu neomluvených hodin.  

V letošním školním roce také v případě žáků v pěstounské péči spolupracujeme 

s pracovnicemi organizace DOMUS a DIAKONIE. 

Kromě vlastních prostředků a zmíněných organizací 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.  

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). 

Ve školním roce 2014/2015 jsme se chtěli více zaměřit na zlepšení vztahů mezi žáky. Tento 

záměr se podařilo naplnit, a to jak díky přístupu a práci všech pedagogických pracovníků, tak 

pomocí pořádaných školních i mimoškolních akcí. Zde můžeme připomenout dlouhodobé 

projekty, do kterých jsou zapojeni všichni žáci naší školy a kde dosahujeme úspěchů, což 

žáky dále motivuje,  

ale i posiluje pocit sounáležitosti a ukazuje na důležitost spolupráce. Pozitivní vliv na utváření 

dobrých vztahů mají samozřejmě všechny akce pořádané žáky pro žáky, což podle nepsané 

tradice v naší škole zajišťují především žáci 9. ročníku se svojí třídní p. učitelkou. Také školní 

výlety, besídky, exkurze, třídnické hodiny, „Noc ve škole“ apod. nepochybně přispěly k 

většímu stmelení třídních kolektivů.  

V příštím školním roce budeme v tomto trendu nadále pokračovat a dále ho rozvíjet. 

 

 

 

Spolupráce s jinými institucemi 

 

 PPP (samotná poradna, metodik primární prevence) 

  SVP Plzeň 

 OSPOD 

 DOMUS, DIAKONIE 

  různé kulturně-vzdělávací instituce 

 Školská rada 

 Okresní soud Plzeň – sever 

 ZČU 

 RRA Plzeň 

 RHK Plzeň 
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6  Nadstandardní aktivity 

6.1    Zájmová činnost organizovaná školou 

            Kroužek Zobcová flétna 

 

Při základní škole pracoval v letošním školním roce 2014/2015 opět kroužek zobcové 

flétny. Konal se každé pondělí, vždy 6. vyučovací hodinu a v pátek, rovněž 6. vyučovací 

hodinu. V pondělí navštěvovali kroužek žáci 1. stupně a v pátek žáci 2. stupně. Všichni 

postupovali podle učebnice Hra pro sopránovou zobcovou flétnu 1. díl od Ladislava Daniela. 

Žáci 2. stupně tuto učebnici letos dokončili. Zvládli základy hry na sopránovou flétnu.  

Všichni žáci předvedli svoje dovednosti na vystoupení při vítání občánků v obci 

Blatnice a na besídce ke Dni matek. 

.  

 

 

Kroužek Hravá věda 

 

 Ve školním roce 2014/2015 se Základní škola v Blatnici zapojila do projektu -  

Projekt: CZ 1.07/2.3.00/45.0007 - PVBV - Popularizace vědy a badatelsky orientované 

výuky. Pod záštitou tohoto projektu pracoval kroužek Přírodovědné hrátky, který vedla Mgr. 

Ladislava Kuncová. Kroužek navštěvovali žáci 3. ročníku, vždy ve čtvrtek 5. vyučovací 

hodinu a žáci 4. ročníku, vždy v pátek 6. vyučovací hodinu. 

Žáci se zde formou jednoduchých experimentů a prezentací seznamovali s přírodními 

zákony. Některá témata se těšila velké oblibě a žáci na nich pracovali i několik lekcí.  

V měsíci lednu zaujalo měření teploty. Zde se žáci seznámili s různými druhy 

teploměrů a bylo jim ukázáno, jak s nimi měřit. Dále jim bylo vysvětleno, jak teploměr 

vznikl, jak byla odvozena hodnota nula stupňů Celsia, sto stupňů Celsia. Byl předveden a 

vysvětlen rozdíl mezi stupni Celsia a Farenheita.  

V měsíci únoru probíhaly experimenty s vodou. Žáci dali do velké kádinky studenou 

vodu s kostkami ledu. Do malé lahvičky dali zvolené barvivo a dolili horkou vodou. Lahvičku 

ovázali provázkem a experimentovali s různým ponorem lahvičky. Zkoumali pohyb teplé 

obarvené vody. Nakonec ponořili lahvičku na dno velké kádinky. Obarvená voda stoupala 

vždy z lahvičky vzhůru. Žáci se tak seznámili s prouděním vody. 

V měsíci březnu se žáci učili pracovat s mikroskopem. Žáci se seznámili s částmi 

mikroskopu, s bezpečností práce při práci s mikroskopem a s prací s mikroskopem. Nejprve 

pracovali pod vedením učitele a postupně se naučili pracovat samostatně. Žáci se naučili 
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vložit preparát, zaostřit a vyhodnotit vhodnost přírodniny. Nejprve pracovali na jednotných 

přírodninách a na závěr si přinesli z domova svoje vybrané přírodniny. Nejlepší experimenty 

zaznamenávali do pracovních listů. 

V měsíci dubnu se žáci seznámili se zákonem setrvačnosti – 1. Newtonovým zákonem 

a s magnetismem. Prováděli různé experimenty, při nichž zkoumali působení obou jevů. Žáci 

zkoumali 1. Newtonův zákon. Vzali sklenici, na ni položili pohled a do středu pohlednice 

položili drobnou minci. Dostali za úkol, dostat minci do sklenice, aniž by se jí dotkli rukou. 

Žáci experimentovali s mincemi různé hodnoty a s nádobami o různé šířce hrdla. Zjistili, že 

nejlépe jde daný experiment s těžší mincí a s nádobou se širším hrdlem. Mnozí získali 

postupně takové zkušenosti, že vhodili minci malé hodnoty, např. korunu, do úzké skleničky. 

S magnetismem se žáci seznámili formou besedy. Byly jim vysvětleny pojmy magnetismus, 

magnetická síla, póly magnetu a netečné pásmo. Potom dostali magnety a pracovní listy. Měli 

za úkol zjistit, kterými materiály prochází a kterými materiály neprochází magnetická síla. 

Dále zjišťovali, které materiály jsou přitahovány magnety a které nikoliv. Svoje pozorování 

zaznamenávali do listů. Dále žáci experimentovali s magnety v praxi – jejich využití běžném 

životě. 

V měsíci květnu a červnu žáci určovali hmotnosti, pracovali s různými druhy vah a 

poznávali povrchové napětí na bublinách. 

Do kroužků chodilo celkem 25 dětí a těšil se velké oblibě. Vzhledem k tomu, že 

pomůcky byly hrazeny z projektu, mohli jsme dělat i náročné experimenty. Při závěrečném 

kroužku byly nejaktivnější žáci oceněni věcnými cenami. 

 
 

 

Školní družina 

Zpráva za školní rok 2014/2015 

(zpracovala Bc. Hana Pöllnerová) 

 

Na škole pracovala v tomto školním roce 2 oddělení, kapacita 50 žáků je naplněna. Je 

umístěna v budově č. 45. 

Oddělení je vybaveno stolními hrami, stavebnicemi, hračkami. Ke své 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. 
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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. 

 

Provoz školní družiny byl zajištěn pro žáky 1. – 5. třídy. Žáci do školní družiny docházeli v 

ranním bloku od 6:30 – 7:45 hodin a v bloku odpoledním od 12:40 – 15:00 hodin. 

Tematický plán školní družiny nesl název „SKŘÍTEK ČÍTÁLEK A OBLÍBENÉ DĚTSKÉ 

KNÍŽKY.” Jedná se o celoroční námětovou hru, vypracovanou vychovatelkami, která časově 

mapovala celý školní rok. Děti se seznamovaly s dětskou literaturou. Mohly si přinést svoji 

knihu, kterou přečetly a seznámit s jejím obsahem ostatní žáky. Byla také vyhlášena výtvarná 

soutěž na téma „KNIHA”, při níž děti malovaly pohádkové postavy.  Věřím, že po skončení 

tohoto tematického plánu, si děti odnesly nové poznatky, zkušenosti a hlavně zážitky. 

Každý měsíc byla pro děti připravena celodružinová akce:  Pouštění draků, Výtvarná soutěž 

na téma kniha, Vypouštění balonků – rozsvícení vánočního stromu, Vánoce v lese – krmení 

zvěře, Maškarní karneval, O Krákorníka ŠD – pěvecká soutěž, Den Země – úklid míst, kde si 

hrajeme, Malování na chodník, Den dětí- hry, soutěže. 

Během školního roku děti nacvičily taneční představení – Sněhulák, které předvedly na akci 

Vypouštění balonků – rozsvícení vánočního stromu a taneční představení ZOO k oslavě svátku 

ke Dni matek. 

Výsledky práce hodnotím pozitivně. Vážím si spolupráce s vedením školy, s učiteli a s rodiči 

dětí. Rovněž děkuji za materiální podporu ze strany rodičů.
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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 

      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 –  Praha, Mariánské Lázně, ZOO Plzeň, Plasy 

               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 

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

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

mladého cyklisty. 
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               Žáci i zaměstnanci školy se zapojili do akce Sbíráme víčka pro Elišku – přispěli na  

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

rodičů). 

 

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. 

 

 

Velké úspěchy naší školy 

 

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. 

Naše škola již podruhé  získala 1. místo v kategorii škol do 100 žáků a17. 12. 2014 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. 
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HEJTMANŮV POHÁR – 1. MÍSTO V KRAJI 

Velmi radostná zpráva dorazila do školy na konci školního roku. Díky úsilí našich žáků a 

vyučujících v hodinách tělocviku naše škola zvítězila v Hejtmanově poháru pro Plzeňský kraj. 

Tato soutěž, která spočívala v co nejrychlejším zdolání překážkové dráhy, se letos konala 

poprvé. ZŠ Blatnice získala 1870 bodů a kromě prvního místa v kraji se umístila na třetím 

místě v celorepublikovém žebříčku. Originální pohár a finanční odměna 10.000,- Kč bude 

naší škole předána v září. Už teď se těšíme, že nový školní rok začneme úspěchem. A 

rozhodně si nenecháme ujít pokračování a přihlásíme se i do druhého ročníku.   

 

 
Poslední březnový den se na naší škole konal sportovní den pod patronátem organizátorů 

soutěže Hejtmanův pohár, do které jsou zapojeni všichni žáci naší školy. Ve sportovce se 

proměnili všichni žáci od 2. do 9. třídy, kdy se snažili o co nejlepší výsledek ve zdolání 

překážkové dráhy, kterou již znají z hodin tělesné výchovy. Vedle hlavního závodu probíhal 

také doprovodný program, čímž byla jízda zručnosti a poskytnutí první pomoci. Žáci naší 

školy přivítali organizátory písničkou, což pro ně bylo velice příjemným překvapením. 

Tělocvičnu, ve které se akce konala, vybavili krásnými plakáty žáci 6. ročníku. Jednalo se o 

znak obce Blatnice, znak Plzeňského kraje a logo Hejtmanova poháru.  

 

Co se o nás píše na internetu, si můžete přečíst na následujících stránkách:  

 

http://www.aascr.cz/v-blatnici-sportovala-cela-skola-vse-odstartovala-specialni-pisnicka/ 

  

  
Email: 

Vážený zástupce školy zapojené do soutěže Hejtmanův pohár, 

 

jménem pořádající AAS ČR bych Vám rád oficiálně oznámil, že se Vaše  

škola umístila v soutěži Hejtmanův pohár na 1. místě ve Vašem kraji.  

Gratuluji! 

 

Díky tomu od nás získáváte finanční odměnu 10.000 Kč a originální  

Hejtmanův pohár. 

 

 

 

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ  

http://www.aascr.cz/v-blatnici-sportovala-cela-skola-vse-odstartovala-specialni-pisnicka/
http://www.zsblatnice.cz/images/akce/2015/HP2015.jpg
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Dlouhodobý sportovní projekt Olympijský víceboj, do jehož druhého ročníku se naše škola 

zapojila, byl ukončen. S 98 % zapojenými žáky získala naše škola stříbrnou medaili. Žáci 

soutěžili v obou pololetích v různých disciplínách. Mladší žáci dále vyplňovali Sportovní 

žákovské knížky, za jejich odevzdání získali originální pexeso s postavičkami Čtyřlístku. Žáci, 

kteří splnili všech 8 disciplín, se také mohou těšit na další sportovní vysvědčení, v němž si 

budou moci porovnat své výsledky za druhé pololetí s celorepublikovým průměrem i 

spolužáky. Věřím, že soutěž přinesla všem radost z pohybu, připravila jim zábavné hodiny 

tělesné výchovy a motivovala k dalším výkonům. Uvidíme, jaké disciplíny si pro nás 

organizátoři soutěže připraví na příští rok, ale jistě se budeme těšit.  

 

 

V září 2014 se naše škola zapojila do dalšího ročníku Sazka Olympijského víceboje. Žáci plnili 

různé disciplíny, a protože všichni v hodinách tělocviku pilně sportovali a jejich výsledky byly 

včas zaznamenány do výsledkové listiny, získala naše škola tzv. Olympijskou hlídku.  
 

 

Ve čtvrtek 13. 11. v 11 hodin navštívil naši školu jeden z olympioniků, kteří podporují tento 

projekt. V našem případě to byl krasobruslař Tomáš Vernera a házenkář Vladimír Jarý. 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/jD4vdDfOzqD1aTeNt6kBmrVImbYAQsba-Lk_1YEpgyJGjVbPEMxV1NEk2-5dMGf62DzzBkY/001.jpg
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Více fotografií a rozhovor s Tomášem Vernerem je na www.fotogalerie.zsblatnice.cz 

http://www.fotogalerie.zsblatnice.cz/
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BRÁNA DO VESMÍRU 

Štěstí se usmálo na paní učitelku Boudovou, která soutěžila s Plzeňským deníkem o 

vstupenky na pražskou výstavu Brána do vesmíru. V soutěži naše škola zvítězila a 

zmíněné vstupenky získala. Devatenáct žáků se těšilo, že se za vesmírem do Prahy 

vypraví. Akce se zúčastníla 6. třída, kde je paní učitelka Boudová třídní a dále vybraní 

žáci, kteří pomáhali s přípravou předchozích akcí, či se jinak zasloužili. Naše výprava za 

vesmírem proběhla 16. 6. 2015. 

 

 

TECHMÁNIA 
 

 Paní ředitelka v rámci soutěže uvedené v Učitelských novinách vyhrála vstupné pro 30 žáků 

do Techmania Science Center v Plzni. Žáci 2. stupně 26. 5. 2015 navštívili Techmánii. 
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ZŠ se zúčastnila soutěže o pingpongový stůl Ping pong do škol (hlasování na internetu), 

bohužel jsme stůl nevyhráli. Dále se naši žáci zapojili do soutěže Baseball do škol, také bez 

umístění. 

 

 

ZLATÝ AMOS 

Žáci 9. třídy letos svoji třídní - paní učitelku Kostovou opravdu překvapili. Pod vánočním 

stromečkem jí sdělili, že ji přihlásili do Zlatého Ámose – ankety o nejoblíbenějšího učitele 

České republiky. Žáci poslali do soutěže charakteristiku paní učitelky Kostové, popsali 

společné zážitky a dokázali sami nashromáždit více než sto podpisů potřebných pro přihlášku. 

Paní učitelka byla překvapená, nesmírně potěšená i šokovaná zároveň. 

Dne 17. února 2015 tak paní učitelka Kostová spolu se svými třemi žáky – Albertem 

Honomichlem, Simonou Rýdlovou a Annou Draskou – vyrazila na regionální kolo Zlatého 

Ámose do Prahy, které se konalo v prostorách Frýdlantského a Jičínského salonku v Senátu 

PČR v Praze. Žáci si během předchozích několika týdnů připravovali prezentaci paní učitelky 

Kostové, aby tak před porotou v Praze mohli obhájit svůj návrh na Zlatého Ámose. 

Potřebovali k tomu velký arch papíru, společné třídní fotky, hodně pastelek a spoustu času 

mezi vyučovacími hodinami i ve volném čase. I přes velkou nervozitu všech čtyř účastníků 

představení paní učitelky dopadlo výborně a po následném společném rozhovoru se členy 

poroty se všichni mohli vydat na prohlídku Senátu PČR. Vyhlášení výsledků se kromě 

ředitele ankety Zlatý Ámos Slávka Hrzala a poroty zúčastnil i místopředseda Senátu Zdeněk 

Škromach. 

Přestože paní učitelka Kostová se svými žáky nepostoupila do dalšího kola, všem 

zúčastněným se výlet do Prahy líbil a byli rádi, že se na této akci mohli podílet. 

 

 
 

 

Více informací a fotografie z akcí jsou na www.zsblatnice.cz. 
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Formy propagace školy 

Webové stránky s pravidelnou aktualizací, prezentace aktivit, fotogalerie. 

Články a fotografie v Plzeňském deníku – viz příloha 

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. 

 

 

6. 3 Partnerství se školami v tuzemsku – ne 

 

6. 4. Partnerství se školami v zahraničí – ne 

 

6. 5. Zapojení do projektů - projekt Čtenářská gramotnost, reg. č.: 

CZ.1.07/1.1.00/56.2552 úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování, 

bude probíhat  - září – prosinec 2015. 

 

- Projekt e Bezpečnost  

- Dental Alarm  

- Veselé zoubky 

- Akademie HK PK, o.p.s. realizuje projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ 

naše škola je zapojena do tohoto projektu
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- Projekt Krokus 
Do tohoto projektu se zapojuje mládež po celém světě, aby si připomněli obětí 

holocaustu za 2. světové války. Organizace HETI poskytla naší škole cibulky žlutých 

krokusů, které žáci na podzim zasadí. Cibulky symbolizují jeden a půl milionu 

židovských dětí a tisíce ostatních dětí, které byly během holocaustu zavražděny. Žlutá 

barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistického 

období nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo 

začátku února – kolem Dne obětí holocaustu (27. ledna). Když krokusy vykvetou, 

vzpomeneme si na oběti, které zahynuly. Ale květy nám také připomenou, že na světě 

stále existuje krása a že i po těch nejtěžších okamžicích začne nový život. Vysazování 

květin je tak plné naděje do budoucna. Když lidé budou obdivovat květiny, Mládež 

může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují.  
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6. 6. Výchovné poradenství 

 

Hodnotící zpráva za školní rok 2013/2014 

(zprávu zpracovala Mgr. Ladislava Kuncová) 

 

 

 

 
Nikdy ani jednou 82 

Jednou nebo 

dvakrát 1 

Občas 0 

Asi jednou za 

týden 0 

Víckrát za týden 0 

 

Jednou nebo dvakrát uvedla jedna dívka ze 7. ročníku. Třídní paní učitelka zorganizovala dne 

18. 3. 2015 třídnickou hodinu. (Dříve nebyla třída kompletní vzhledem k vysoké nemocnosti 

a jarním prázdninám) Přítomni všichni žáci. Žáci byli seznámeni s výsledkem třídního šetření 

šikany. (U jedné žákyně se objevil záznam o ojedinělých případech ve škole i mimo ni, které 

považuje za šikanu. Ovšem zároveň si nemyslí, že je někdo šikanován ve třídě.)Se všemi žáky 

třídní paní učitelka probrala, jak v případě projevů šikany postupovat: řešit okamžitě, 

nenechávat si pro sebe, obrátit se na učitele (kteréhokoli), rodiče, napsat do schránky důvěry, 

využít některou z uvedených pomocných linek (čísla a internetové kontakty jsou ve třídě i na 

centrální nástěnce na chodbě). Žáci v současné době podle svého vyjádření vnímají situaci 

v této oblasti za bezproblémovou. Třídní paní učitelka nabídla žákům, pokud by zmíněné 

problémy přetrvávaly nebo se znovu objevily, aby se na ni obraceli i mimo výuku, mimo 

kolektiv žáků. 

 

Jak často jsi byl poslední měsíc ve 
škole šikanovaný ?

Nikdy ani jednou

Jednou nebo dvakrát

Občas

Asi jednou za týden

Víckrát za týden
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Nikdy ani jednou 79 

Jednou nebo 

dvakrát 1 

Občas 2 

Asi jednou za týden 1 

Víckrát za týden 0 

 

  

 Se žáky bylo hovořeno a bylo zjištěno následující: 

Asi jednou za týden – žákyně byla fyzicky kontaktována starším chlapcem v místě bydliště. 

Byli upozorněni rodiče, dotazováním u žákyně bylo zjištěno, že se situace již neopakuje. 

Občas - uvedly dvě žákyně, jedna z druhé třídy a jedna ze čtvrté třídy. Pohovorem bylo 

zjištěno, že se jedná o vztahy opravdu mimo školu. Problém se týká dětí, se kterými se stýkají 

v místě bydliště a tyto děti nenavštěvují ZŠ Blatnice. Rodiče byli ústně informováni. 

Dochází ke konfliktům odpoledne v místě bydliště žáků.  

 

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2014/2015 byl splněn. Plán zpracovaný pro 

prevenci šikany byl rovněž splněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak často jsi byl za poslední měsíc 
šikanovaný někde jinde?

Nikdy ai jednou

Jednou nebo dvakrát

Občas

Asi jednou za týden

Víckrát za týden
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6.7 Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní 0 0 0 0 0 

krajská Hejtmanův pohár 

Olympijský 

víceboj 

123 

             123 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

okresní Dějepisná 

olympiáda 

 

 

Florbal 

 

Minikopaná st. 

žáci 

3 

 

 

 

10 

 

 

10 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

(11., 15. 16 

místo) 

 

7. místo 

 

 

6. místo 

 Mladý cyklista 8 0 0 0 

(4. místo) 

Školní  Recitační 24 1 1 1 
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7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů Ve školním roce 2014/2015 se Základní škola v Blatnici 

zapojila do projektu -  Projekt: CZ 1.07/2.3.00/45.0007 - PVBV - Popularizace vědy a 

badatelsky orientované výuky. Pod záštitou tohoto projektu pracoval kroužek 

Přírodovědné hrátky, který vedla Mgr. Ladislava Kuncová. 

 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) škola není zapojena 
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů – žádné projekty nebyly realizovány 

 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 

a) termín inspekční činnosti: nebyl 

b) závěry inspekční činnosti: nebyly 

 

 

 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Není. 

 

 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

    Ve škole nepracuje odborová organizace. 
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Příloha – DIPLOMY a články zveřejněné v tisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25. 8. 2015. a schválena 

školskou radou dne 1. 9. 2015     

Č. j. 200 /2015 

 

 

 

 

V Blatnici 31. 8. 2015                                                 Mgr. Blanka Hájková 
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