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1 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 

telefonní spojení: 377 881 577, 736625026 

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

webové stránky školy: www.zsblatnice.cz 

 

 

 

1.2 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, rozhodnutí ze dne 19. 2. 2010, s účinností od 19. 2. 2010(změna 

statutárního zástupce – ředitelka 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  
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         Č.j. MSMT-27987/2017-1, rozhodnutí  ze dne 17. 10. 2017, od 1. 11. 2017, výmaz 79-

01-C/001 Základní škola- dobíhající obor 

   

    

  

 

 

1.3    Seznam pracovišť 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Blatnice 110   8 119 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Blatnice 45  1 28 

                                            

 

V průběhu školního roku se 1 žák odstěhoval a přistoupili 2 žáci. 

 

 

1.4 Vzdělávací obor 

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 
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1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2017/2018 2017/2018 

ZŠ 147 9 

ŠD 50 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 

150 118(1. st. 83, 

2. st. 35) 

19 3 1,5 a 

3 hodiny denně 

pomocná kuchařka 

DPČ 

 

 

 

 

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    

        

                Počty žáků 2017/18 k 30. 6. 2018 

 

 

 

 

třída hoši  dívky celkem 

I. 7 9 16 

II. 9 8 17 

III. 10 7 17 

IV.  7 21 28 

V. 8 11 19 
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Celkem  1.st. 41 56 98 

VI. 5 10 15 

VII. 8 6 14 

VIII. 

 

1 7 8 

IX. 7 6 12 

Celkem 2. st. 21 29 48 

Celkem ZŠ 62 85 147 

 

 

 

 

1.9  Spádový školský obvod školy: Blatnice, Rochlov, Kbelany 

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

 

 

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   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 201 – byla provedena výměna radiátorů v celé budově 110, tím se 

velmi zlepšil vzhled tříd a snad se toto projeví i na nákladech za vytápění. V 1 třídě v 

budově 110 byla provedla výmalba. Na chodbě v budově 110 v 1. patře paní 

vychovatelka namalovala obraz s motivem pohádkové postavičky, chodba se tak 

barevně rozzářila. Ve školní kuchyni, přípravně a kanceláři vedoucí školní jídelny 

bylo vybíleno. Velkou akcí o prázdninách byla výstavba nového hřiště. 

              Učebnice, učební texty a pomůcky 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, o prázdninách ve 2 třídách v budově 110 byla 

instalována plátna a dataprojektory(z technických důvodů, nešly umístit interaktivní 

tabule). Všechny třídy tak mohou pracovat s komunikačnímu technologiemi a 

nebude muset docházet k přesouvání žáků ze třídy do třídy. 

V rámci zkvalitnění výuky je využíván internet, který byl zaveden v roce 2013.  

   

V obou budovách by bylo vhodné vybavit učebny novým školním nábytkem,   

skříňkami a policemi, což by zvedlo estetické prostředí učeben, vše však závisí na 
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finančních možnostech. Dále by bylo 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   

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

spolupracuje se školou.  

K lepšímu estetickému prostředí chodby přispěly i obrazy od ilustrátora VHRSTI, 

které věnoval škole. 

 

 

1.12    Školská rada  

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

s účinností od 1. 6. 2006 zřízena školská rada. V únoru 2016 proběhly volby členů do 

školské rady a ve školním roce 2017/2018 pracovala v tomto složení: 

 

Bc. Kateřina Hošťálková – zástupce zákonných zástupců, předsedkyně  

   Marek Lukáč – zástupce zřizovatele 

        Mgr. Adéla Mitasová – 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 15, 999           100 

Z toho odborně kvalifikovaných 15, 727           98,35 

AP – úvazek 0, 75 

Učitelka 2. st.  - úvazek 0, 545 

Učitelka 1. st. – úvazek 0,272 

 

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: 0 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:1 MD 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 1 ŠA, 2 kuchařky, 1 vedoucí ŠJ, 2 uklízečky  

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 1             3  (2 RD) 

36 – 50 let 0                  5 

51 – 60 let 0 5 
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60 – více let 0 2 

Celkem 0 1 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Řešení problémových situací z pohledu práva 1 

Manažerský reStart 7 krát 1 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 1 

Školní stravování 2018 1 

Finanční řízení v praxi ředitele školy 1 

GDPR pro ředitele 1 

Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení – 

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018 

1 

Systém řádů, směrnic a smluv školy a ŠZ 1 

Protiprávní jednání dětí a mládeže ve školách a ŠZ 1 

Aktuální školská legislativa v plánování 1 

Činnost školní družiny 1 

Cesta ke čtenářské gramotnosti 1 

Děti na startu – všestranná pohybová příprava 1 

Státy BRICS v politice a ekonomice 21. století 1 

Filozofie přijímacích testů 1 

Metody aktivizace a motivace v hodinách prvouky, vlastivědy a 

přírodovědy na 1. stupni ZŠ 

1 

Práce s textem v hodinách literatury a slohu 1 

Hry ve výuce českého jazyka a literatury  

Celkem 17 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):   1/075      

 

 

   

 

 

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 

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

20 2 19 1 
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3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 

(absolvent 

ZŠ = 9 let 

PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4letá  

Gymnázia 

6letá 

Gymnázia 

8letá 

SOŠ SOU Jiné 

 

13 

0 0 0 6 7  

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 1 

- přijatých na víceletá 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 1 

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 
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Souhrn: 

Přijímací řízení na SŠ konalo 13 žáků 9. ročníku a 1 žák 8. ročníku, celkem tedy 14 žáků. Na 

víceleté gymnázium se hlásila 1 žákyně 5. ročníku. 

Úspěšnost žáků hlásících se na SŠ: 

 Přijato: 14 žáků (100% úspěšnost) 

 Z toho: 

Seznam žáků, kteří se hlásili na SŠ a víceletá gymnázia a jejich úspěšnost 

– školní rok 2017/2018 

Žáci 9. třídy SŠ  úspěšnost 

 SOU Domažlice (škola Stod) – 

Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje 

 

Přijat v 1. kole přijímacího řízení 

 Hotelová škola Plzeň – číšník - 

servírka 

Přijata ve 2. kole přijímacího řízení 

 SOU elektrotechnické Plzeň – 

Informační technologie 

Přijat v 1. kole přijímacího řízení 

 SOU Domažlice (škola Stod) - 

kadeřník 

Přijata v 1. kole přijímacího řízení 

 SŠ informatiky a finančních služeb 

Plzeň – Logistické a finanční služby 

Přijata v 1. kole přijímacího řízení 

 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň – 

Elektrotechnika 

Přijat v 1. kole přijímacího řízení na 

odvolání 

 SOŠ a SOU Hněvkovice (Týn n. 

Vltavou) - truhlář 

Přijat v 1. kole přijímacího řízení 

 SPŠ dopravní Plzeň – Mechnik 

opravář motorových vozidel 

Přijat v 1. kole přijímacího řízení 

 SOŠ obchodu, užitého umění a 

designu Plzeň – Ekonomika a 

podnikání – cestovní ruch 

Přijata v 1. kole přijímacího řízení na 

odvolání 

 SOU stavební Plzeň - zedník Přijat v 1. kole přijímacího řízení  

 SOŠ obchodu, užitého umění a 

designu Plzeň – Grafický design  

Přijata v 1. kole přijímacího řízení 

(talentové zkoušky) 

 SOU Domažlice (škola Stod) - 

kadeřník 

Přijata v 1. kole přijímacího řízení 

 SPŠ dopravní Plzeň – Mechnik 

opravář motorových vozidel 

Přijat v 1. kole přijímacího řízení 

Žáci 8. třídy   

 Střední lesnická škola Žlutice – Lesní 

mechanizátor 

Přijat v 1. kole přijímacího řízení 

Žáci 5. třídy   

 Gymnázium Stříbro – Osmileté 

gymnázium 

Nepřijata 
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o 13 žáků uspělo v 1. kole přijímacího řízení (z toho 2 žáci na odvolání) 

o 1 žák uspěl ve 2. kole přijímacího řízení 

o 4 žáci přijati na obor s maturitou 

o 10 žáků přijato na učební obor 

Úspěšnost žáků hlásících se na víceleté gymnázium: 

 Přijato: 0 žáků (0% úspěšnost) 

 

 

 

  

 

3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/2018 

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 

  I.polol.147 

II. polol.147 

 

87 

82 

         68 

  63 

 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

- 1 žák 1. stupně – odložená klasifikace – 2 předměty, termín 30. 8., neprospěl 

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 3 0 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem I. pololetí  7175 

II. pololetí10 147 

Počet neomluvených hodin celkem 16(žákyně z jiné školy) 

 

 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1 

Důvody: přestěhování 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 2 

Důvody: 1 přestěhování, 1 změna školy 
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5 Prevence rizikových jevů 

     Zpráva školní metodičky prevence za školní rok 2018/2018 – 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 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. 2017/2018 

ve vztahu k preventivnímu působení 

 

Průběžně 

 - tvorba a aktualizace informačních nástěnek s tematikou prevence rizikových forem 

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

              kontakty  

 - objednávky a realizace preventivních akcí  

            - tvorba školního časopisu - vyučující a žáci 

            - v průběhu celého školního roku je naše škola zapojena do projektů   

                                                                                              „ Recyklohraní“ 

                                                   „ Olympijský víceboj“ 

                                                     „ Hejtmanův pohár“ 

                                                   „ Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ 

                   „ E-bezpečnost“ 

V těchto soutěžích naše škola dosahuje opakovaně výrazných úspěchů. 

V letošním školním roce – 2. místo v soutěži Hejtmanův pohár  

                                1. místo (opakovaně) v projektu Plzeňského kraje - E-bezpečnost 

                          v soutěžním projektu Kraj pro bezpečný internet (On –line kvíz) 

 

 

- Preventivní program školy (PPŠ)  opět doplněn a aktualizován. Vypracován nový krizový 

plán „Poruchy příjmu potravy“ a v kooperaci Mgr. L. Kuncové a PaedDr. K. Doležalové 

aktualizován PPŠ v krizových plánech podle aktualizovaných příloh MŠMT a vypracována 

Školní preventivní strategie ZŠ Blatnice 2017 – 2020. 

 

 

- 28. 8. – školení zaměstnanců školy BOZP a PO 

- 15. 9. – adaptační zážitkový kurz 6. tř. 

- 18. 9. – dopravní hřiště – 4. a 5. tř. 

- 25. 9. a 2. 10. – Den bezpečnosti - nácvik vnější i vnitřní evakuace školy 

- 21. 9. – vypracování zprávy – Primární prevence rizik chování na škole (organizace,  

                                                   programy, projekty, akce, činnosti ŠMP) 

- 6. 10. – Moje cesta na svět – 3. a 5. tř. 
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- 10. 10. – setkání ŠMP, 

                 k dispozici ostatním pedagogům materiály a nabídky z oblasti prevence 

- 12. 10. – instruktážní film – první pomoc (2. stupeň) 

- 16. 10. – KIDS SAVE LIVES – edukační akce zaměřená na neodkladnou resuscitaci, 

                 aktivaci tísňové linky a prohlídku ZZS 

- 17. 10. – nová nástěnka pro učitele „PREVENCE“ 

- 6. 11. – preventivní program – „Vše o zubech a jak o ně pečovat“ - dentální hygiena 

              (DiS. J. Kramlová) – celá škola 

- dotazník pro žáky – „Šikana“ 

- „Drakiáda“ – akce škola, rodina a veřejnost 

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

- 23. 11. - Znakovka do škol – 4. a 5. tř. 

- 4. 12. - mikulášská nadílka ve škole - akce žáků 9. tř. pro ostatní žáky školy  

            - rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení žáků školy - škola, obec, veřejnost 

- 14. 12. - Vzpoura úrazům – 4. a 5. tř.  

- 18. – 19. 12. - vánoční dílny s následnou výstavkou (škola a veřejnost)  

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

- 14. 2. - setkání ŠMP – „Dobré začlenění a práce s žáky cizinci “ 
                                           (možnosti pomoci a spolupráce s META, SVP, PPP), 
                                           info, materiály k tématu a další nabídky z PPP od oblastního 
                                           metodika Mgr. M. Žižky k  dispozici ostatním pedagogům 
- 5. – 13. 2. – Zdravá 5 – 1. st. – Škola zdravé 5, 2. st. – Party se zdravou 5 (zdravý životní 

                      styl, zdravé stravovací návyky) 

- 13. 2. – návštěva nové posilovny v Nýřanech v rámci TV – chlapci 2. st., cvičební jednotka 

               s instruktorem (zdravý životní styl, význam pohybu pro zdraví) 

- 16. 2. – masopustní průvod školy (celoškolní akce, škola a veřejnost) 
- 12. 3. - Veselé zoubky – preventivní program 1. třída 
- 5. – 19. 3. – Finanční gramotnost  - preventivní program (ČSOB) – celá škola 
- 15. 3. – Bezpečnost ženám a dívkám – preventivní program Policie ČR – dívky 8. a 9. tř. 
- 21. 3. – Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí aneb: „Já vím, co je správné“ 
                 preventivní program Policie ČR – 2. stupeň 
- 27. a 28. 3. - jarní tvoření s následnou výstavkou (celošk. akce, škola a veřejnost) 
- 13. 4. – výchovný koncert – J. Pytlík – celá škola 
- 4. 5. – dopravní výchova v Třemošné (4. a 5. třída) 

- 11. 5. – Okresní kolo cyklistické soutěže – 1. místo našich žáků 

- 21. – 22. 5. – Krajské kolo cyklistické soutěže 

- 22. 5. – Besídka ke Dni matek  - akce škola a veřejnost 
- zábavné středy - soutěž pro třídní kolektivy, pořádá 9. tř. 
- květen, červen – třídní exkurze 
- 25. 6. – Dětský den pořádaný žáky 9. tř. - akce žáků pro žáky, celá škola 
- 26. 6. – Trestní odpovědnost – zákl. právní vědomí – prev. program Policie ČR (7. – 9. tř.) 
- 27., 28. 6. - Dopravní výchova – děti bezpečně v silnič. provozu - prev. program Policie ČR 
                                                                                                                                                (1. stupeň) 
 

 

 Činnost ŠMP 

 

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

konzultací se ŠMP, VP nebo přes Schránku důvěry. 
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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 i kázeňské postihy.  

 
Hodnocení 

I v tomto školním roce byl rozšiřován a aktualizován MPP (PPŠ), zjišťovány názory žáků 

pomocí dotazníků, realizovány preventivní programy v širokém tematickém spektru a stejně 

jako v předchozích letech jsme se zaměřovali na zlepšování vztahů mezi žáky naší školy. 

Tento záměr se podařilo ve velké míře 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 exkurze, besídky, třídnické hodiny, soutěže 

pro třídy, apod. nepochybně přispěly k většímu stmelení třídních kolektivů.  

I přes tento celkově pozitivní trend v některých třídách či mezi některými žáky přetrvávají 

vztahové problémy, kterým budeme věnovat pozornost i v příštím školním roce.  

I v následujícím školním roce se budeme zaměřovat na vytváření zdravých vztahů mezi žáky  

a na včasné zachycení a eliminaci chování vykazujícího znaky šikany. 

 

 

 

 

 

 

6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou: 0 

6.2 Mimoškolní aktivity: kroužky Rytmik Dětem o.p.s: 

            Angličtina pro mladší žáky 

            Kroužek tvořivých dílen a výroby šperků 

            Street dance 

 

 

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku: 0 

 

 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí: 0 

 

6.5 Zapojení do projektů: Projekt Šablony 2 

 

6.6 Výchovné poradenství 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

                        Hodnotící zpráva – Mgr. Ladislava Kuncová 
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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, 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 druhém pololetí školního roku 2017/2018 jsme poprvé navrhli na 

vyšetření 4 žáky. Z toho 2 žáky 1. ročníku a 2 žáky ze 4. ročníku. Do konce školního roku 

2017/2018 nebyli ještě 2 žáci ze 4. ročníku vyšetřeni. Jedna žákyně z 1. ročníku se do PPP se 

svými zákonnými zástupci nedostavila a se zákonnými zástupci jednoho žáka proběhl 

konzultační pohovor.  

 

 Ve školním roce 2017/2018 byly vypracovány plány – PLPP : 

2 žáci 3. třídy – PLPP již vyhodnoceny a ukončeny v prosinci 2017 

1 žák 1. třídy – PLPP vyhodnocen 20. 6. 2018 

1 žák 9. třídy – PLPP vyhodnocen 20. 6. 2018  

 

 Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo naši školu 12 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, u kterých je poskytováno podpůrné opatření 1. – 3. stupně: 

1. podpůrný stupeň bez IVP – 3 žáci 

2. podpůrný stupeň bez IVP – 3 žáci 

2. podpůrný stupeň s IVP – 4 žáci 

3. podpůrný stupeň s IVP(bez snížených výstupů ze ŠVP) – 1 žák 

3. podpůrný stupeň s IVP (LMP) – 1 žák  

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

2 žáků, jeden je ve 3. třídě (2. st. PO s IVP + pedagogická intervence) a druhý v 7. třídě (3. st. 

PO s IVP + pedagogická intervence) 

U žáka 7. třídy (3. stupeň PO – LMP) 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 Mgr. L. Boudovou a po jejím 

odchodu na mateřskou dovolenou Mgr. M. Šiplovou, 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 SVP a problémových žáků je ve škole vedena ve speciální kartotéce.  

 

Spolupráce s ostatními učiteli probíhá hlavně v oblasti zprostředkování vyšetření 

problémových žáků, 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 

zvláště závažné výchovné problémy žáků, využívá škola samozřejmě možnost spolupráce s 

příslušnými institucemi ( OSPOD Nýřany, PPP a SVP).  
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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. 

 

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. 

 

 

6.6.2 Spolupráce s PPP 

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s PPP i s SPC, konzultuje IVP integrovaných 

žáků. 

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

            Rodiče jsou vtahováni do různých akcí, které škola pořádá pro žáky – Drakiáda, 

vánoční a velikonoční tvoření, Dny otevřených dveří. 

 

6.7 Účast v soutěžích 

 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní 0 0 0 0 0 

republiková Hejtmanův pohár 

Olympijský 

víceboj 

e- bezpečnost 

 

        145 

         

        145 

         

 

 

0 

 

0 

1 

1 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

krajská Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 

4 0 0 4. místo 

okresní recitační 1 0 0 účast 

 Dějepisná 

olympiáda 

3   účast 

 Dopravní soutěž 

mladých 

cyklistů(II. 

kategorie) 

8 1 

 

 

1(nejlepší 

jednotlivecII. 

kategorie) 

  

školní recitační 28 0   

 Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 

10    

 Dějepisná 

olympiáda 

3    

 Matematický 

klokan 

110    

 

NAŠE ŠKOLA OPĚT NA 2. MÍSTĚ V KRAJI – Mgr. Lucie Boudová 

Naše škola se i letos zapojila do čtvrtého ročníku celorepublikové soutěže o Hejtmanův pohár. 

V prvním ročníku ZŠ Blatnice zvítězila a ve druhém se umístila na druhém místě. Loni jsme 
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byli opět na 1. místě, v letošním školním roce jsme obhájili 2. místo. Na zisku tohoto titulu a 

ceně hejtmana našeho kraje se podíleli všichni žáci školy. Kromě již tradičního překonávání 

překážkové dráhy se všichni zapojovali do různých výzev, které si na nás pořadatelé soutěže 

vymýšleli. Vedle sportovních aktivit se zapojovali žáci také v hodinách výtvarné výchovy, 

českého jazyka a hudební výchovy. Prokazovali svoji činnost v ochraně přírody a pomáhání 

druhým. Předání Hejtmanova poháru a finanční odměny proběhne pravděpodobně na podzim 

roku 2018.  

Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání 

tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých 

gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 

krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a 

mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. 

 

 

Naše škole i v tomto školním roce byla zapojena do soutěže Olympijský víceboj. 

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a 

společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený 

všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. 

Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený 

životní styl. 

 

     

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 – projektová managerka Mgr. Ladislava Kuncová 

 

 

 

Projekt Šablony 2 – ZŠ Blatnice 

 

 Ve školním roce 2017/2018 jsme byli zapojeni do Operačního programu – Výzkum, 

vývoj a vzdělávání – Šablony2 - ZŠ Blatnice. 

Jedná se o Výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů jednoduchého vykazování. 

Registrační číslo našeho projektu je CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004209. Doba realizace je dva 

roky. 

Celková hodnota projektu činí 506. 163,00 Kč 

Doba realizace projektu od 3. 1. 2017 do 2. 1. 2019. 

Čerpáme následující aktivity: 

II/1.1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ – po dobu dvou let – úvazek 0,5 

II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ – celkem 3x. V letošním školním roce bylo 

splněno.   

II/3.3 – Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – celkem 4x. V letošním 

školním roce bylo splněno. 

Počty podpořených žáků: 

Čtenářský klub: 

Školní rok 2016/2017 

http://hejtmanuvpohar.cz/o-soutezi/#27


Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 

 

17 

Výroční zpráva 2017/2018 

-  11 žáků (2. třída), z toho 3 žáci ohroženi školním neúspěchem 

- 13 žáků (5. třída), z toho 6 žáků ohrožených školním neúspěchem 

Školní rok 2017/2018 

- 17 žáků (4. a 5. třída), z toho 6 žáků ohrožených školním neúspěchem 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem: 

Školní rok 2016/2017 

- 10 žáků (1. třída), z toho 5 ohrožených školním neúspěchem 

- 15 žáků (6. - 9. třída), z toho 6 ohrožených školním neúspěchem 

Školní rok 2017/2018 

- 12 žáků (3. třída), z toho 5 ohrožených školním neúspěchem 

- 11 žáků (8. a 9. třída), z toho 5 ohrožených školním neúspěchem 

 

Pro 1. pololetí následujícího školního u 2018/2019 zbývá dočerpat aktivitu II/1.1 – Školní 

asistent – personální podpora ZŠ. Za zbývající finanční prostředky budou nakoupeny 

pomůcky pro žáky na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2017/2018 

a) termín inspekční činnosti:0 

b) závěry inspekční činnosti:0 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Naše škola nebyla ve školním roce 2017/2018 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

     Na naší škole nefunguje odborová organizace. 

 

 

12  Činnost ŠD – Bc. Hana Pöllnerová 

 

 

Zpráva za školní rok 2017/2018 

Na škole pracovala v tomto školním roce 2 oddělení, kapacita 50 žáků byla 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. 
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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 – 7:00 hodin a v bloku odpoledním od 12:40 – 15:00 hodin. 

Činnost ŠD byla během školního roku zaměřena na zájmové činnosti – výtvarných, 

rukodělných, hudebních i tělovýchovných. Prostřednictvím vhodné motivace vycházející z 

přirozených potřeb dítěte- různé soutěže, dále výchovně vzdělávajících 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. 

Pro děti byly připraveny celodružinové akce: Pouštění draků, Vypouštění balonků – 

rozsvícení vánočního stromu, pěvecká soutěž O KRÁKORNÍKA ŠD, výlet do svíčkárny 

RODOS, Hydrogeologická exkurze. 

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

Vypouštění balonků – rozsvícení vánočního stromu a taneční představení Pomáda ke Dni 

matek. 

V letošním roce jsme naše zdi vyzdobili obrázky motivů z večerníčků.Školní družina je 

vybavena počítačem, data projektorem a plátnem, na kterém si v zimních měsících promítáme 

pohádky, pouštíme písničky. Na zahradu byl pořízené nové míče a jiné zábavné hry. 

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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Hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

 
Zpracovala: Jitka Muzikářová, účetní školy 

 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců  

16/13,236 

 

5/3,281 

 

 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

 

                   31 951,-- 

 

17 565,-- 

 

w 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice                                                                 102 

Příspěvek zřizovatele na provoz                                                            1 140 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 

                                                           7 881 

Vlastní tržby a výnosy                                                               807 

Finanční prostředky z dotací a grantů                                                              260 

Příjmy celkem                                                        10 088 

Náklady celkem                                                        10 026 

Hospodářský výsledek                                                               62 

 

 

 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice                                                                 102 

Příspěvek zřizovatele na provoz                                                            1 140 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 

                                                           7 881 
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Vlastní tržby a výnosy                                                               807 

Finanční prostředky z dotací a grantů                                                              260 

Příjmy celkem                                                        10 088 

Náklady celkem                                                        10 026 

Hospodářský výsledek                                                               62 

 

 

 

Datum: 1. 9. 2018                              Mgr. Blanka Hájková, ŘŠ              

 

 

 

 

                                                                          

 

Výroční zpráva byla projednána na PR dne 27. 8. 2018 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: 


