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Výroční zpráva o činnosti ZŠ Blatnice ve školním 

roce 2020/2021 
 
 

 

1 Základní údaje o škole 

2 Základní údaje o škole 
1.1    Název: Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 

sídlo: Blatnice 110, 330 25 

IČ: 606 11 855 

zřizovatel školy: OÚ Blatnice 

vedení školy: ředitelka Mgr. Blanka Hájková, od 3.8.2021 Mgr. Lenny Dianová, MBA 

telefonní spojení: 377 881 577 

e-mailové spojení: lennydianova@zsblatnice.cz 

webové stránky školy: www.zsblatnice.cz 

 
 

1.2    Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení  

1.3 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení  

                   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,ředitelka Mgr. Blanka Hájková, od 3.8.2021 změna ředitele Mgr. 

Lenny Dianová, MBA zatím bez rozhodnutí  

         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  

Č.j. ŠMS/5762/19, spis. Zn. ZN/619/ŠMS/19 – výpis správního řízení u školského zařízení 

Školní družina IZO: 115 600 370 se zapisuje místo poskytovaného vzdělávání č.p. 45, 330 25 

Blatnice od 1. 9. 2019 

         

  Č.j. MSMT-4242/2019-2, rozhodnutí nejvyšší povolený počet žáků 170 od 1. 9. 2019 

 

  Č.j. MSMT-17277/2019 povolený počet 180 žáků od 1. 9. 2019 

 

  Čj.MSMT- 23000/2020-2 povolený počet žáků 190 od 1. 9. 2020 

 

1.3    Seznam pracovišt 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

    

Hlavní budova, ředitelství Blatnice 110 7 139 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Blatnice 45 2  43 

                                         Blatnice 45 ŠD – 2 
oddělení 

50 

V průběhu školního roku odešel 1 žák ze 6. ročníku 
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1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských 

zařízení 

Název ŠVP Č. j. V ročníku 

Základní škola Blatnice – ŠVP pro základní 

vzdělávání, ze dne 1. 9. 2013 

 1. – 9. 

ročníku 

   

  
 
ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z analýzy 

vlastních možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na 

tradice školy.  

Filozofií vzdělávacího programu je vybavit žáka "klíčovými kompetencemi", které 

představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých 

učebních i praktických činnostech a situacích. Na utváření klíčových kompetencí se podílejí 

předměty všech vzdělávacích oblastí. Školní vzdělávací program v jednotlivých vyučovacích 

předmětech v konkrétních ročnících specifikuje očekávané kompetence a učivo vzdělávacích 

oborů do dílčích dovedností žáků s vymezením učiva (použitým jako prostředek pro dosažení 

těchto dovedností).  

 

Obecné cíle ŠVP   

Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení  

Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy 

Správně vyhodnotit nalezenou informaci  

Umět komunikovat  

Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost  

Projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a 

citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě  

Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví   

Plnohodnotně žít ve společnosti s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, 

jejich kulturám a duchovním hodnotám  

Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní 

orientaci 

 
                                                                                                                                
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2020/2021 2020/2021 

ZŠ  182 9 

ŠD    50 2 

 

Základní škola s kapacitou 190 žáků 

Školní jídelna s kapacitou 150 strávníků 

Školní družina s kapacitou 50 žáků 
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1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

150 136 24 3     ved. ŠJ 0,5 

kuchařka 0,375 

kuchařka 0, 375 

    kuchařka 0, 755 

 
*  bez cizích strávníků 

 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  ne 

Projekt Mléko do škol ano  
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    

 
 

třída hoši  dívky celkem Noví žáci, přestupy 

I. 10 13 23  

II. 9 15 24  

III. 12 8 20  

IV. 7 10 17  

V. 9 9 18  

Celkem  1.st. 47 55 102  

VI. 13 6  19 9.11. přestup žákyně 

VII. 6 19 25  

VIII. 

 

9 12 21 

 

 

IX. 6 9 15  

Celkem 2. st. 34 46 80  

Celkem ZŠ 81 101 182  

 

 
1.9  Spádový školský obvod školy: Blatnice, Rochlov, Kbelany 

(ZŠ navštěvují žáci z Přehýšova, Větrné Jámy – spádový obvod Heřmanova Huť, 8 

žáků  z Nýřan – spádový obvod Nýřany a 1 z Plzně) 

 

 
1.10   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0    
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Speciální třída 0   

S rozšířenou výukou 0   

 

 

1.11   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 2020 – rekonstrukce toalet v přízemí a 1. patře. 

Všechny třídy mohou pracovat s komunikačnímu technologiemi, tudíž nemusí 

docházet k přesouvání žáků ze třídy do třídy. 

Sborovna byla vybavena novým nábytkem, dále bylo položeno nové lino do 

místnosti, kde bude nově sídlit paní zástupkyně, i zde byl dodán nový nábytek. 

Bylo by vhodné opravit oplocení školy – zídky a přístupový chodník k hlavnímu 

vchodu, který je ve velmi špatném stavu. 

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

je velmi snaží odstraňovat všechny vzniklé problémy a velmi dobře a úzce 

spolupracuje se školou.  

 
 
1.12    Školská rada 

Usnesením Zastupitelstva obce Blatnice ze dne 7. 12. 2005 byla s účinností od 1. 6. 

2005 zřízena školská rada. Dne 7. 2. 2019 proběhly volby členů školské rady a ve 

školním roce 2020/2021 pracovala v tomto složení: 

 

Vendula Kotvanová – zástupce zákonných zástupců 

Marek Lukáč – zástupce zřizovatele 

Mgr. Jarmila Javorská – zástupce pedagogických pracovníků 

 

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

zákona. 

 

 

2 Personální zabezpečení činnosti školy 

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

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků  100 

Z toho odborně kvalifikovaných  88,24 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 1 4 

36–50 let  6 

51–60 let  5 

60 – více let  2 

Celkem 1 16 

Rodičovská dovolená  1 
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2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Čtenářská gramotnost a komiksy 1 

  

Z důvodu koronaviru nešlo organizovat další vzdělávací akce  

  

Celkem 1 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  2 

AP pracovala se žákem ve 4 . třídě – úvazek 0, 5 

            AP pracovala se žákem v 7. třídě – úvazek 0,75 

 

   

 

 

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

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

23 2 +1 /5ti leté při 

nástupu / 

20 1 

 
 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 
 

Přijatí na 

Gymnázia 

4letá  

SŠ maturitní obory SŠ nematuritní 

obory (ukončené 

výučním listem) 

Jiné 

 

 

3 4 SOU 7 OU 1 

 

ŠKOLA OBOR 

Masarykovo gymnázium, Plzeň Gymnázium 

Sportovní gymnázium Plzeň Gymnázium 

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice Gymnázium 

VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň Informační technologie 

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.  
Hradec Králové 

Grafický design 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., SŠ, 
Plzeň 

Veřejnosprávní činnost 

SOŠ obchodu, užitého umění a designu, 
Plzeň 

Obchodník 

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Obráběč kovů 

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Obráběč kovů 

SOU stavební, Plzeň Instalatér 
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SOŠ a SOU, Horšovský Týn Opravář zemědělských strojů 

Hotelová škola, Plzeň Kuchař – číšník (číšník, 
servírka) 

Hotelová škola, Plzeň Kuchař – číšník (číšník, 
servírka) 

Hotelová škola, Plzeň Pekař 

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň Zahradnické práce 
 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 1 

- přijatých na víceletá gymnázia (celkem) 0 

                 z toho přijatých na 6letá gymnázia 0 

                 z toho přijatých na 8letá gymnázia 0 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  1 

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

 
3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2020/202 

Počet kurzů Počet absolventů 

 

0 

0 

 
 

 

 

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

182 

 

I. pololetí   117        

II. pololetí        115 

65 

66 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

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

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 0 0 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem  5 755 

Počet neomluvených hodin celkem             9 067 
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4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1 

 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 0 

Důvody:  

 

Zpráva k poradenství pro volbu povolání za školní rok 2020/2021 

(zpracovala PaedDr. Květuše Doležalová) 

 

 Podstatnou část v oblasti volby povolání naplňuje přímo předmět Praktické 

činnosti (Svět práce), který je vyučován na naší ZŠ v závěrečném ročníku. 

  

Další pomoc žákům při volbě následujícího vzdělávání, resp. při volbě povolání je 

poskytována poradkyní pro volbu povolání na naší škola v těsné součinnosti s PPP 

(profesiogramy pro žáky VIII. tř., tzv. PROFI) a IPS ÚP v Plzni. V tomto školním roce 

nemohly kvůli epidemiologickým opatřením proběhnout tradiční besedy v IPS ÚP pro žáky 

IX. třídy, ale pracovnice tohoto poradenského střediska zaslala pro žáky a jejich zákonné 

zástupce kontaktní údaje a nabídla individuální, nebo on-line konzultace. 

Tradičně využíváme a navštěvujeme s žáky veletrh studijních příležitostí středních škol, který 

je pořádán pod názvem „Posviť si na budoucnost“, ale ani ten se letos nemohl z výše 

uvedených důvodů konat prezenčně. Proběhl ale v on-line podobě ve dvou termínech, a to 

v listopadu 2020 a únoru 2021. Žáci mohli získat informace, či radu od zástupců jednotlivých 

středních škol i od pracovníků IPS ÚP, či INFO KARIÉRY. 

Poradkyně v součinnosti s vedením školy v tomto školním roce žákům předávaly informace 

ze středních škol také na školním webu, v rámci on-line výuky i prostřednictvím hromadných 

e-mailů. Dále měli žáci od listopadu k dispozici brožuru Atlas školství v tištěné i elektronické 

podobě a obdobnou brožuru „Čím budu?“ elektronicky. Rovněž jsme žákům poskytovali 

přehled „Dnů otevřených dveří“, které sice většinou probíhaly ve virtuální podobě, ale i tak si 

žáci mohli udělat o škole svoji představu a získat potřebné informace. Žáci byli také 

seznámeni s nabídkou on-line přípravných kurzů na SŠ. 

Poradkyně pro volbu povolání při běžném provozu školy realizuje informační schůzku pro 

zákonné zástupce vycházejících žáků, a to především k tématu přijímací řízení, letos se tak 

dělo formou e-mailů a individuálních telefonických konzultací. 

(V hromadném informační e-mailu byli zákonní zástupci vycházejících žáků seznámeni s:

                - průběhem a podmínkami PŘ na SŠ pro šk. r. 2021/2022 

                                        - kalendářem důležitých dat v PŘ 

    - informačními zdroji  

                                        - potřebnou dokumentací, tiskopisy přihlášek, možností tisku 

přihlášek 

                                          ze školní matriky 

                                            - zasílání pozvánek k JPZ 

                            - změnami podmínek a termínů JPZ 

                                        - zápisovými lístky, informacemi k vyplňování a odevzdávání na SŠ 

 - s formou a náležitostmi týkajícími se příp. odvolání) 

  

Poradkyně vždy pomáhá žákům, resp. jejich rodičům při vyplňování přihlášek na SŠ, 

kontroluje je nebo po dohodě se zákonnými zástupci je přímo tiskne.  
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Poradkyně průběžně sleduje případné změny týkající se přijímacího řízení a informuje o nich 

žáky i jejich zákonné zástupce. 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 vychází z naší ZŠ celkem 17 žáků, 15 z IX. třídy, 1 žák z VIII. tř. 

po splnění zákonné devítileté školní docházky a 1 žákyně ze VII. tř. na víceleté gymnázium.  

Na studijní obory nastoupí 9 žáků, z toho 1 na gymnázium a 8 na SOŠ. 

V učebních oborech se bude vzdělávat 8 žáků. 

 

 

Přehled vycházejících žáků ze ZŠ v Blatnici ve šk. r. 2020/2021 

 

 

ŠKOLA OBOR POČET 

ŽÁKŮ 

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň Dvojjazyčné gymnázium 1 

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Veřejnosprávní činnost 1 

VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň Informační technologie 1 

SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Ekonomika a podnikání 

- zahraniční obchod 

1 

SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Obchodník  

- ekonomika vnitřního obchodu 

1 

Střední škola informatiky a finančních služeb, 

Plzeň 

Logistické a finanční služby 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 

s.r.o., Plzeň 

Užitá fotografie a média 

- už. f. a audiovizualní tvorba 

1 

Střední odborná škola, Stříbro Veřejnosprávní činnost 1 

Střední odborná škola, Stříbro Informační technologie 1 

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje 

2 

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Elektrikář - slaboproud 1 

Střední odborné učiliště, Domažlice (škola 

Stod) 

Elektromechanik pro zařízení  

a přístroje 

1 

Střední odborné učiliště, Domažlice (škola 

Stod) 

Kadeřník, kadeřnice 3 

SOŠ a SOU, Horšovský Týn Opravář zemědělských strojů 1 

 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

Zpráva školní metodičky prevence za školní rok 2020/2021 

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, také v třídnických hodinách, ale i prostřednictvím přednášek, 
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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 jejich rodiče, ale samozřejmě i pro pedagogické pracovníky.  

Jak v loňském, tak v letošním školním roce bylo toto působení narušeno pandemií 

COVID-19, kvůli které velká část školního roku probíhala distančním způsobem.  

 

Přehled konkrétních činností, programů a akcí ve školním roce 2020/2021 ve vztahu 

k preventivnímu působení 

 tvorba a aktualizace informačních nástěnek s tematikou prevence rizikových forem 

chování, se základní diagnostikou, radami, zajímavými články z tisku a s aktuálními 

kontakty (pro žáky i vyučující)  

 objednávky a realizace preventivních akcí  

 zapojení školy do projektů:  

o Recyklohraní  

o Olympijský víceboj  

o Hejtmanův pohár  

o Kraje pro bezpečný internet – E-bezpečnost  

o Ovoce do škol, Mléko do škol – každý týden zdarma  

 v soutěžích naše škola dosahuje opakovaně výrazných úspěchů:  

o již posedmé 1. místo v projektu Kraje pro bezpečný internet  

 Preventivní program školy (PPŠ) opět doplněn a aktualizován. 

 proběhlé akce:  

o 25. 8. 2020 – školení všech zaměstnanců BOZP a PO  

o 14. 9. 2020 – Den bezpečnosti – nácvik vnější i vnitřní evakuace školy  

o 25. 9. 2020 – exkurze na Biofarmu Skřivánek v Lomci u Klatov – 5. třída 

o 1. 10. 2020 – účast na Podzimním setkání ŠMP Plzeň-sever – materiály a nabídky 

z oblasti prevence a z PPP  

o 13. 11. 2020, 12. 2. 2021 – veletrh SŠ „Posviť si na budoucnost“ (online)  

o 4. 12. 2020 – Mikuláš ve škole – mikulášská nadílka (jako třídní akce)  

o 18. 12. 2020 – třídní vánoční besídky – podpora třídních kolektivů  

o 7. 3. 2021 – podání žádosti o dotační titul Plzeňského kraje Podpora preventivních 

aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021 – ZŠ Blatnice – podpora prevence 2021, 

3. 5. 2021 žádost schválena (schválená částka 10 000 Kč), červen 2021 – 
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materiální zajištění metodik pro prevenci ve třídách Nepořádek na palubě, her hry 

Černé historky a Dobble, karet Podle sebe, Život je život a Moře emocí, předplatné 

časopisů Třídní učitel a vedení třídy a Prevence, vyúčtování dotace 

o 20. 5. 2021 – Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1. třídy  

o 24.–28. 5., 31. 5.– 4. 6., 21.–25. 6. 2021 – Bláznivé dny – podpora třídních 

kolektivů  

o 28. 6. 2021 – Den dětí 

o ostatní i tradiční akce byly zrušeny nebo se neuskutečnily z důvodu 

epidemiologických opatření a distanční výuky  

 

Činnost ŠMP 

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

přímých konzultací s třídními učiteli, ŠMP, VP nebo přes Schránku důvěry. Proběhlo také 

několik konzultací s rodiči žáků a to jak osobně ve škole, tak telefonicky nebo e-mailem. 

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

ve škole, vysokou omluvenou a neomluvenou absenci žáků, 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.  

 

 

 

Hodnocení 

I v tomto školním roce byl aktualizován Preventivní program školy (PPŠ). Stejně 

jako v předchozích letech bylo také v plánu realizovat preventivní programy v širokém 

tematickém spektru a stejně jako v předchozích letech jsme se chtěli zaměřit na zlepšování 

vztahů mezi žáky naší školy.  

Jak v loňském, tak v letošním školním roce bylo toto působení narušeno pandemií 

COVID-19, kvůli které velká část školního roku probíhala distančním způsobem. Naše 

i tradiční akce pro podporu prevence tak byly zrušeny nebo se neuskutečnily z důvodu 

epidemiologických opatření a distanční výuky a zachováno zůstalo jen několik akcí (třídnické 

hodiny a aktivity), které probíhaly s třídními učiteli online.  
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V obdobích prezenční výuky se všichni pedagogičtí pracovníci snažili svým přístupem 

a prací vytvořit bezpečné prostředí pro návrat žáků k běžné výuce, a podpořit tak posilování 

vzájemných vztahů a také obnovování pracovních návyků ve škole a rychlou identifikaci 

případných problémů.  

Naše škola je také zapojena do dlouhodobých projektů, ve kterých 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 paní učitelkou. Také besídky, třídnické hodiny, soutěže pro třídy, 

apod. nepochybně přispěly k většímu stmelení třídních kolektivů.  

V rámci podpory preventivních aktivit na naší škole byla školní metodičkou prevence 

v březnu podána žádost o dotační titul Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit 

a výchovy k toleranci v roce 2021, v květnu pak byla žádost schválena s částkou 10 000 Kč. 

V červnu došlo k materiálnímu zajištění metodik pro prevenci ve třídách Nepořádek 

na palubě, her Černé historky a Dobble, karet Podle sebe, Život je život a Moře emocí, 

předplatného časopisů Třídní učitel a vedení třídy a Prevence. Veškeré materiály, hry 

a metodiky jsou využívány jak v závěru školního roku 2020/2021, tak budou v následujících 

školních letech.  

I nadále budeme vztahovým problémům mezi žáky věnovat pozornost, budeme se 

i v následujícím školním roce zaměřovat na vytváření zdravých vztahů mezi žáky a na včasné 

zachycení a eliminaci chování vykazujícího znaky záměrného ubližování a dalších sociálně 

patologických jevů a zajištění včasné intervence.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

6 Nadstandardní aktivity 

 

 

 

      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. 
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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, SPC Plzeň, SVP a programů, besed a kurzů nabízejících pomoc školám.  

 

    Podle potřeb a domluvy se zákonnými zástupci žáků jsou žáci posíláni do školských 

poradenských zařízení. Ve školním roce  2020/2021 jsme poprvé navrhli na vyšetření 1 žáka. 

Tento žák byl z 1. ročníku. Žák byl vyšetřen a školské poradenské zařízení poslalo doporučení 

pro školu. Zpráva projednána s třídní učitelkou 

 

Ve školním roce 2020/2021 byl vypracován plán – PLPP : 

1 žák 3. třídy – PLPP již vyhodnocen a ukončen v červnu 2021. Vzhledem k distanční výuce 

bude v novém školním roce vypracován nový. 

 

 

 Ve škole je v současné době 22 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých 

je poskytováno podpůrné opatření 1. – 5. stupně: 

1. třída – 1 žák – 2. st. PO bez IVP 

2. třída – 1 žák -  2. st. PO bez IVP, 1 žák - 3. st. PO s IVP+ ped.intervence 1 hod.týdně 

3. třída – 1 žák - 2. st. PO bez IVP 

4. třída – 1 žák – 3. st. PO s IVP + AP – úvazek 0,5 , 4 žáci - 2. st. PO bez IVP 

5. třída – 3 žáci - 2. st. PO bez IVP 

6. třída – 1 žák – 3. st. PO bez IVP, 2 žáci - 2. st. PO s IVP, 2 žák - 2. st. PO bez IVP 

7. třída – 1 žák – 3. st. PO bez IVP + AP – úvazek 0,75 

8. třída -  1 žák -  2. st. PO bez IVP, 1 žák – 1. st. PO, 1 žák – 5. st. PO +      

pedagog.intervence 2 hod. týdně 

9. třída – 1 žák - 2. st. PO bez IVP 

 

Z toho pedagogická intervence je zařazena na doporučení školského poradenského zařízení u 

2 žáků, jeden je v 2. třídě (3. st. PO bez IVP + pedagogická intervence) a druhý v 8. třídě (5. 

st. PO s IVP + pedagogická intervence) . 

U žáka 4. třídy (3. stupeň PO) pracuje asistentka pedagoga – úvazek 0,5 

U žáka 7. třídy (3. stupeň PO) pracuje asistentka pedagoga – úvazek 0,75 

 

 

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

poskytována v těsné součinnosti poradkyní pro volbu povolání paní učitelkou PaedDr. Květou 

Doležalovou, s PPP 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 podpůrnými opatřeními a problémových žáků je ve škole vedena ve 

speciální kartotéce.  

 

Spolupráce s ostatními učiteli probíhá hlavně v oblasti zprostředkování vyšetření 

problémových žáků, žáků vyžadujících podpůrná opatření, vypracování PLPP a IVP pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, 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 
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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 se zákonnými 

zástupci žáků. Zákonní zástupci v letošním roce využili možnosti konzultace s výchovnou 

poradkyní. Z jednotlivých jednání jsou pořizovány zápisy. 

Vzhledem k letošnímu školnímu roku – distanční výuka, rotační výuka a prezenční 

výuka bylo řešeno mnohem méně problémů a rovněž do pedagogicko – psychologické 

poradny bylo posláno méně žáků. Drobné problémy byly řešeny průběžně. 

 
 

 
 

 

Škola pracovala na prevenci šikany dle zpracovaného plánu. Pravidelně bylo se žáky 

na dané téma jednáno, bylo zadáno dotazníkové šetření, které bylo vyhodnoceno a s výsledky 

seznámeni všichni vyučující. Zjištěné skutečnosti byly ihned řešeny pomocí třídních učitelů.  

 

 

 

6.7 Účast v soutěžích 

Školní rok 2020/2021 byl narušen dlouhodobým zavřením škol z důvodu    

epidemiologické situace Covid 19, všechny soutěže byly zrušeny. 

Škola získala zlatou medaili za účast v projektu Sazka olympijský víceboj za aktivní 

účast, zapojilo se 100 žáků. 

          V roce 2020 jsme opět zvítězili v soutěži projektu Kraje pro bezpečný intermet 

           A získali finanční dar 20 000 Kč. 

     

7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů: 0 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+): 0 

 

 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

Ve školním roce nebyl realizován žádný projekt. 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti ve školním roce 2020/2021 

       termín inspekční činnosti: -    

  

 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Naše škola nebyla ve školním roce 2020/2021 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání.  

 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na naší škole nefunguje odborová organizace. 
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12 Činnost ŠD 

(zprávu 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. 

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. 

Činnost ŠD byla během se během školního roku soustředila na zvládnutí klíčových 

kompetencí, důležité pro osobní rozvoj a uplatnění dítěte ve společnosti, s důrazem na 

bezpečnost v ŠD a vztah člověka k člověku (multikulturní výchova). Výchovně vzdělávací 

činnost byla zaměřena na čtenářskou gramotnost, 

Zájmové činnosti – výtvarných, rukodělných, hudebních i tělovýchovných. Prostřednictvím 

vhodné motivace vycházející z přirozených potřeb dítěte – různé soutěže, dále výchovně 

vzdělávacích činností – zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, kultivace komunikace a 

společenského chování, rozvoj ohleduplnosti, slušnosti, kamarádských vztahů, tolerance a 

aktivity směřující k prevenci sociálně patologických jevů. 

Bohužel v letošním školním roce nemohly být pro děti připraveny žádné celodenní akce z 

důvodu epidemie COVID 19. Děti vytvořily anděla, který byl poslán jako poděkování 

sestřičkám a lékařům FN Bory- Plzeň za jejich práci proti tomuto onemocnění. 

Výsledky práce hodnotím pozitivně. Vážím si spolupráce a materiální podpory ze strany 

vedení školy, učitelů, rodičů dětí a obecního úřadu obce Blatnice. 
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1  Základní údaje o hospodaření školy  
           Hospodaření školy za kalendářní rok 2020  

           Vypracovala učetní školy Jitka Muzikářová 

 

2 Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 17/15,1689 6/4,009 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

 

45 694,-- 

 

 

28 164,--  

 
 

3  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 1 100 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
13 523 

Vlastní tržby a výnosy 548 
Finanční prostředky z dotací a grantů 10 
Příjmy celkem 15 181 
Náklady celkem 15 044 
Hospodářský výsledek 137 

 
                                                                                             

Předložena a schválena PR dne 26.8.2021 

 

Předložena a schválena ŠR dne                  

 

 

 

 

 

 

                                                          Vypracovala: Mgr. Lenny Dianová, MBA 

 

 

 

                                                                           Razítko organizace 


