
Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 

1 
Výroční zpráva 2016/2017 

Výroční zpráva o činnosti školy 

 ve školním roce 2016/2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 

2 
Výroční zpráva 2016/2017 

 

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 9 140 

(k 31. 8. 

2017) 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Blatnice 110 

Blatnice 45 
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1.4 Vzdělávací program  

Název ŠVP  V ročníku 

Základní škola Blatnice -ŠVP pro základní 

vzdělávání 

 ze dne 1. 9. 2013 

 1. – 9. 

ročníku 

ZŠ. 

                                                                                                                                 

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 

      Počet  

pedagogických pracovníků 

 2016/2017   2016/2017               2015/2016 

ZŠ 140 9 1 3(z toho 1 AP) 

přep. počet PP12, 151 

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 

150 121 18 + 1 důchodce, 

bývalý 

zaměstnanec 

2 1,5 

3 hod. denně – 

pomocná kuchařka - 

DPČ 

 Bez cizích strávníků 
 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  ne 
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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   

       

 

 

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

 

1. 10 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

 

Vady Počet žáků Ročník 

Mentálně postižení 0  

Sluchově postižení 0  

Zrakově postižení 0  

S vadami řeči 0  

Tělesně postižení 0  

S více vadami 0  

S vývojovou poruchou učení  5 1., , 4., 6. (2 žáci), 8. 

S vývojovou poruchou chování 1 3. 

Celkem 6  
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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 2017 – byla provedena  výměna plastových oken v celé budově č. 45, tím se 

velmi zlepšil vzhled budovy a snad se toto projeví i na nákladech za vytápění, ve školní kuchyni byly 

vyměněny i vchodové zadní dveře. V 1 třídě v budově 110 byl položen koberce, čímž se zlepší 

estetické prostředí učeben a žáci zde mohou trávit relaxační chvilky a odpočívat o přestávkách. 

V budově 110 i 45 byla provedena výmalba emailových soklů v  hygienických zařízeních i ve třídách. 

Školní hřiště bylo na základě revize a kontroly BOZP opraveno, u letní konstrukce byl zjištěn závažný 

nedostatek, proto byla odstraněna. Vhodné by bylo ještě opravit doskočiště a 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 herny ŠD. V budově č. 45 jsou již všechny učebny estetické a 

velmi pěkné. 

V obou budovách by bylo vhodné vybavit učebny novým školním nábytkem skříňkami a policemi, což 

by zvedlo estetické prostředí učeben, vše závisí na finančních možnostech. 

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 VHRST, které věnoval škole. 

 

1.6    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 2016 proběhly volby členů do školské rady a  

 ve školním roce 2016/2017 pracovala v tomto složení: 

 

Bc. Kateřina Hošťálková - zástupce zákonných zástupců  

Marek Lukáč - zástupce zřizovatele  

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

zákona. 
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2     Personální zabezpečení činnosti školy 

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

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 13/12,642 100 

Z toho odborně kvalifikovaných               12/12, 2848            98,51 

vych ŠD – Bc.  učila Pč1, PČ5, VV5 – úvazek 0, 136 

Vych. ŠD – úvazek – 0,893 

Vychovatelka ŠD – 0,3572 

Uč. CH, PŘ – úvazek 0, 4545 

 

 

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: 1 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2(1 MD) 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 4, od 3. 1. 2017 5 

Od 3. 1. 2017 projekt Šablony 2 – ZŠ Blatnice CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0004209.– zřízena 

funkce ŠKOLNÍ ASISTENTKA 

             Celková doba realizace projektu je 24 měsíců. Datum ukončení projektu je 2. 1. 2019. 

       Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  
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2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 0 5(do 2. 12. 2016, 

odchod MD) 

36 – 50 let 0 2 

51 – 60 let 0 4 

60 – více let 1 

Nástup 2. 12. 2016 

zástup za MD 

1 

Celkem 1 12 

Rodičovská dovolená 0 2 

   

 

 

   

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Jak na finanční gramotnost 1 

Didaktické hry ve výuce Aj 1 

Pohádka nás neučí 1 

Specifické poruchy učení a cizí jazyky 1 

Hudební dílna – O barevném království 1 

Autismus v praxi 1 

Příběhy na niti – Muzeum na niti 1 
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Ekologická výchova 1 

Činnost ŠD 1 

Práce s textem v hodinách občanské výchovy 1 

Metody aktivizace a motivace žákův hodinách matematiky 1 

Cestička do školy 1 

Česká interpunkce 1 

Práce s textem v hodinách 1 

Žák s potřebou PO v běžné ZŠ 1 

Cesty spolu – Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 1 

Šablony OPVV 1 

Netradiční vazby, tvorba dekorací 1 

Efektivní výuka 1 

Textil z pohledu 1 

Islámský stát 1 

Správní řízení 1 

Výtvarné práce se šablonami 1 

Budíčky – Cesta k motivaci aktivního učení 1 

Managerský reStart 8 

Zákon o PP 1 

Plán PP a práce s žákem v rámci 1. stupně 12 

Jak vést obtížný rozhovor 1 

Hospitace – součást řízení školy 1 

Právní předpisy ve školství 1 

Jak efektivně řídit školy 1 

Celkem 49 
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2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):   1, úvazek 0,55    

  

 pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený):          0 

 pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 1 
 

 

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

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 

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

20 3 17 1 

    

 
 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 

(absolvent ZŠ = 

9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 6 

letá 

Gymnázia 8 

letá 

SOŠ SOU Jiné 

 1 0 0 8 4 0 

 

Všichni žáci IX. tř. byli v letošním školním roce přijati na SŠ. 
10 žáků v prvním kole přijímacího řízení přímo, jedna žákyně na odvolání, 2 žáci na základě 
přihlášky ve 2. kole.  
Ve školním roce 2016/2017 vychází z naší ZŠ 13 žáků z IX. třídy. 

Devět žáků bude studovat studijní obory s maturitou (gymnázium – 1, SOŠ – 8), čtyři tříleté učební 

obory. 
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Přehled vycházejících žáků ze ZŠ v Blatnici ve šk.r. 2016/2017 

 

Škola Obor Počet 

žáků 

SOU elektrotechnické, Plzeň Mechanik elektrotechnik  

(Informační technologie) 

1 

Střední zdravotnická škola a VOŠ 

zdravotnická, Plzeň 

Zdravotnický asistent 1 

Hotelová škola, Plzeň Kuchař – číšník (Kuchař) 1 

Hotelová škola, Plzeň Kuchař – číšník (Číšník, servírka) 1 

Integrovaná střední škola živnostenská, 

Plzeň 

Ekonomika a podnikání  

(Asistent v právní a podnikové sféře) 

2 

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, 

s.r.o., střední škola 

Bezpečnostně právní činnost 

- ochrana osob a majetku 

2 

Obchodní akademie, Plzeň Obchodní akademie 2 

Střední odborná škola 

 a Střední odborné učiliště, Horšovský 

Týn 

Opravář zemědělských strojů 1 

Gymnázium a SOŠ, Plasy Gymnázium 1 

Střední odborné učiliště Domažlice, 

škola Stod 

Elektromechanik pro zařízení 

 a přístroje 

1 

 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 
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3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

 

3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/2017 

Počet kurzů Počet absolventů 

                              0 0 

 

 

 

Zpráva k poradenství pro volbu povolání za školní rok 2016/2017 

(vypracovala PaedDr. Květuše Doležalová) 

 

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

v těsné součinnosti s PPP (profesiogramy pro žáky VIII. a IX. třídy), IPS ÚP, kde jsou realizovány 

exkurze v Informačním a poradenském středisku s následnými besedami a nově také s Informačním 

vzdělávacím střediskem Plzeňského kraje INFO KARIÉRA, kde žáci IX. třídy absolvovali skupinový 

poradenský program „ Kdo jsem (a co chci)?“, workshop zaměřený na karierní směřování žáků.  

Dále využíváme projekty Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, jako je např. veletrh 

studijních příležitostí, kterého se letos opět zúčastnili žáci VIII. třídy. Na naší škole také probíhají 

besedy s pracovníky z různých středních škol, kteří je k nám jezdí prezentovat. 

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

prostřednictvím aktualizované nástěnky, brožurami, tištěnými propagačními 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. V případě nepřijetí uchazeče pomáhá s podáním odvolání, popř. 

s vyhledáváním dalších studijních možností a podáváním přihlášek v druhém kole. 
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Poradkyně průběžně sleduje případné změny týkající se přijímacího řízení a informuje o nich žáky i 

jejich rodiče, v letošním školním roce se s novými podmínkami v přijímacím řízení na SŠ a novými 

tiskopisy přihlášek seznámili žáci v předmětu PkČ a zákonní zástupci na informační schůzce 23. 1. 

2017. Na této schůzce se ZZ také dozvěděli o další potřebné dokumentaci a správném vyplňování a 

uplatňování zápisového lístku, který obdrželi.  

  

 Podstatnou část v oblasti volby povolání naplňuje přímo předmět Praktické činnosti (Svět 

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

 

 

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. pololetí 140 

žáků 

 

77 58 5 0 0 

II. pololetí 

140 žáků 

79 60  1 0 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42): 0  
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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) 

Počet omluvených hodin celkem 6616+7400 = 14 016 

1. pololetí -  průměr na žáka 50,71 

2. pololetí – průměr na žáka 56, 86 

 

Počet neomluvených hodin celkem 4(2. pololetí) – průměr na žáka 0, 03 

 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1(13.9. 2016 přestěhování žákyně) 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 0 

 

5 Prevence rizikových jevů 
 

       Hodnotící zpráva k preventivnímu programu za školní rok 2016/2017 

       (zprávu vypravovala ŠMP 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. 
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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. 2016/2017 

ve vztahu k preventivnímu působení 

 

Průběžně 

 - tvorba a aktualizace informační nástěnky 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 časopis - vyučující a žáci 

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

                                                                                                   „ Recyklohraní“ 

                                              „ Olympijský víceboj“ 

                                                 „ Hejtmanův pohár“ 

                                               „ Ovoce do škol“ 

        „ E-bezpečnost“ 

V těchto soutěžích naše škola dosahuje opakovaně výrazných úspěchů. 

V letošním školním roce – 1. 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) doplnění o přílohu – Ochrana měkkých cílů 
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- dotazník pro rodiče 

- 14. 9. – cvičný poplach  

- 22., 23. 9. – Dental alarm (I. a II. stupeň) 

- 7. 10. – setkání ŠMP, 

               k dispozici ostatním pedagogům materiály a nabídky z oblasti prevence 

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

- 21. 10. – Kurz první pomoci – I. tř. 

- 31. 10. - Halloween – akce žáků IX. tř. pro spolužáky z I. stupně 

- 1. 11. – celoškolní soutěž o nejlepší halloweenskou výzdobu třídy 

- 5. – 7. 11. – Zdravá 5 – zdravý životní styl (I. a II. stupeň 

- 5. 12. - „Mikulášská nadílka ve škole“ - akce žáků pro žáky, IX. tř. 

- 5. 12. - „Dravci“ – výchovně-vzdělávací program pro žáky I. stupně – EV  

- 9. 12. - vypouštění balonků s vánočními přáníčky, vystoupení žáků školy a ŠD,  

               rozsvěcení vánočního stromu – škola, obec, veřejnost  

- 19. – 20. 12. - „Vánoční dílny“ s následnou výstavkou, škola a veřejnost 

- 22. 12. -  třídní vánoční nadílky, tř. kolektivy 

- 11. 1. - „Moje cesta na svět“ – preventivní program pro III. a V. třídu 

- 6. 2. - setkání ŠMP - info, materiály a nabídky z PPP od oblastního metodika Mgr. M. Žižky  
                                       k  dispozici ostatním pedagogům 
- 6. 3. -  PPŠ – vypracována nová verze s krizovými plány (Mgr. Kuncová, PaedDr. Doležalová) 
- 28. 2. – masopustní průvod školy, celoškolní akce, škola a veřejnost 
- 8. 3. – seminář „Odstraňujeme komunikační bariéry“ – interaktivní program s neslyšícími 
- 15. 3.  - „Bláznivé středy“- soutěž pro tř. kolektivy – Pohádkové a nadpřirozené bytosti 
- 27. 3. – Divadlo Hybernia Praha, škola a rodina 
- 10. 4. – Veselé zoubky – preventivní program I. třída 
- 11. 4. - Jarní tvoření s následnou výstavkou, celošk. akce, škola a veřejnost 
- soutěž Hravě žij zdravě – zdravý životní styl – V. tř. 
- 26. 4. – „Bláznivé středy“ - soutěž pro třídní kolektivy – Rock–metalový den 
- 22. 5. – preventivní program VZP – „Vzpoura úrazům“  - V. – IX. tř. 
- 23. 5. – Besídka ke Dni matek, škola, rodina, veřejnost 
- květen – dopravní soutěž (I. stupeň) 1. místo v okresní soutěži, postup do krajského kola 
- 2. 6. – „Bláznivé středy“ - soutěž pro třídní kolektivy – Reklama (scénky) 
  („Bláznivé středy“ – soutěž organizovaná žáky IX. tř. pro třídní kolektivy – březen – červen) 
- 8. 6. – preventivní projekt Policie ČR – „Nestrkáme hlavu do písku“- problematika drog 
- 28. 6. – Dětský den pořádaný žáky IX. tř. - akce žáků pro žáky, celá škola 

- třídní exkurze a další akce zaměřené na dobré vztahy mezi žáky a stmelení kolektivů 



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 

17 
Výroční zpráva 2016/2017 

 

 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 i kázeňské postihy.  

V letošním školním roce v případě žáků v pěstounské péči jsme nadále spolupracovali  
s Městským úřadem Nýřany, Odb. sociálních věcí a zdravotnictví, hlavně v rámci kontroly 
průběhu pěstounské péče, ale také s pracovnicí organizace DOMUS. 
 
 
Hodnocení 

Ve školním roce 2016/2017 byl několikrát doplňován PPŠ o nové krizové plány (dodatky), např. 

netolismus a gambling, ochrana měkkých cílů, atd. Posléze byl v kooperaci  

Mgr. L. Kuncové a PaedDr. K. Doležalové v březnu vypracován nový Preventivní program školy i 

s novými krizovými plány. 

Kromě nových skutečností vyplývajících z nového PPŠ, jako např. ochrana při útoku cizího agresora 

(ochrana měkkých cílů), kde byli pracovníci seznámeni s různými konkrétními postupy, jsme se stejně 

jako v předchozích letech chtěli v preventivní oblasti na naší škole věnovat především zlepšování 

vztahů mezi žáky. 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. 
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V PPŠ  ještě k již vypracovaným jednotlivým krizovým plánům přidáme nově oblast zaměřenou na 

poruchy příjmu potravy v součinnosti s vyučující předmětu VKZ. 

Ve výhledu na nový školní rok už mají také noví „šesťáci“ na září objednaný adaptační kurz.  

 

 

 

 

6 Nadstandardní aktivity 
 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou: 0 

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

               Angličtina pro mladší žáky 

                Angličtina pro starší žáky 

                Latinské tance 

                Kroužek tvořivých dílen a výroby šperků 

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku: 0 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí: 0 

 

6.5 Zapojení do projektů 

            Hodnotící zpráva (zpracovala Mgr. Ladislava Kuncová – projektový manager) 

            Projekt Šablony 2 – ZŠ Blatnice - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0004209. 

Dne 3. 1. 2017 byla fyzicky zahájena realizace projektu Šablony 2 – ZŠ Blatnice. Celková doba 

realizace projektu je 24 měsíců. Datum ukončení projektu je 2. 1. 2019. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho registrační číslo je 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0004209. Dotace činí 508 000 Kč. 

Celkově bude ve škole pracovat 2 roky školní asistentka, která pomáhá učitelům se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

V letošním školním roce 2016/2017 proběhly 2 čtenářské kluby, jeden byl ve 2. třídě a jeden ve 4. 

a 5. třídě (žáci pracovali společně). Dále proběhlo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Jeden byl v 1. třídě a jeden na druhém stupni (zde pracovali žáci 6. – 9. třídy společně). 
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Třídní knihy a docházka žáků do jednotlivých aktivit je uložena v ředitelně školy. 

Ve školním roce 2017/2018 se uskuteční dvakrát doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem a jedenkrát čtenářský klub. Obě aktivity jsou plánovány na 1. pololetí školního roku. 

V tomto školním roce bude rovněž pracovat ve škole školní asistentka. 

Ve školním roce 2017/2018 plánujeme z tohoto projektu nakoupit pomůcky do kabinetu českého 

jazyka a dokoupit další knihy do školní knihovny. 

 

 

 

 

6.6 Výchovné poradenství 

            (zprávu zpracovala Mgr. Ladislava Kuncová – výchovná poradkyně) 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

Působení výchovné poradkyně na škole spočívá v předávání informací žákům i jejich rodičům, 
poskytování metodické pomoci, konzultační a poradenské činnosti a zajišťování diagnostické a 
nápravné péče. Je zaměřeno především směrem k problémovým žákům, vycházejícím žákům a žákům 
talentovaným. 

 
V oblasti preventivního působení je zásadním úkolem včasné zjištění výukových a výchovných 

potíží a jejich co nejčasnější náprava. Zde škola nejčastěji využívá spolupráce s PPP, SVP a programů, 
besed a kurzů nabízejících pomoc školám. 

 
    Ve školním roce 2016/2017 jsme na vyšetření v PPP navrhli 7 žáků. Z toho 3 žáci 4. ročníku, 3 žák z 
6. ročníku a 1 žák z 8. ročníku. Do konce školního roku 2016/2017 nebyli ještě 2 žáci z 6. ročníku 
vyšetřeni. U žáků, kteří již byli vyšetřeni, dodali rodiče následně škole výsledky vyšetření, se kterými 
se seznámili všichni vyučující v dané třídě. 
 
 Ve školním roce 2016/2017 byly vypracovány plány – PLPP pro 4 žáky. Z toho pro 1 žáka z 1. 
třídy, pro 2 žáky ze 4. třída a pro 1 žáka z 6. třídy. 
 

Pomoc žákům při volbě následujícího vzdělávání, resp. při volbě povolání je poskytována v 
těsné součinnosti poradkyní pro volbu povolání PaedDr. K. 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 SPU 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 
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závažné výchovné problémy žáků, využívá škola samozřejmě možnost spolupráce s příslušnými 
institucemi ( OSPOD Nýřany, PPP a SVP).  

Při řešení všech problémů se ale škola snaží především o spolupráci s rodiči žáků. Rodiče i v 
letošním roce využili možnosti konzultace s výchovnou poradkyní. Z jednotlivých jednání jsou 
pořizovány zápisy. 

 
 

6.6.2 Spolupráce s PPP 

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s PPP a SPC, konzultovala IVP integrovaných žáků. 

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

 

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 

 

Sazka Olympijský 

víceboj 

Všichni žáci 1. i 2.st. 

ZŠ 

 

 

zatím 

nevyhodnoceno 

 ano  

 

 

 

krajská  

dopravní  soutěž ml. 

cyklistů 

 

 

 

 

4(6. třída) 

 

 

 

 

 

2 – 

jednotlivci 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

    0 

(4. místo - 

družstvo) 
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okresní Přehlídka dětských 

recitátorů 

 

 

Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 

 

 

 

Dějepisná 

olympiáda 

 

 

Matematický klokan 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

 

 

              3 

 

 

           110 

 

 

 

1 

 

 

 

Družstvo – 

ml. 

kategorie 

Jednotlivci 1 

 

 

        0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

       0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Školní  Recitační 

 

 

 

Dopravní soutěž ml. 

cyklistů 

 

Dějepisná 

olympiáda 

 

 

Matematický klokan 

5 

 

      

 

                8        

 

 

                3 

       

 

             110        

   

 

Na celostátní úrovni se naše škola zapojila do soutěže SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ  

a 5. třída do soutěže HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ. 

 

 

NAŠE ŠKOLA OPĚT NEJLEPŠÍ V KRAJI 

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

prvním ročníku ZŠ Blatnice zvítězila a ve druhém se umístila na druhém místě. Letošní ročník 

znamenal návrat na nejvyšší příčku a titul nejlepší krajské školy. 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 2017. Už nyní se těšíme, až 

budeme mít pohár ve škole.  

 

 

     

7 Údaje o zapojení školy do: 
a) rozvojových programů: 0 
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+): 0 
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
       Projekt Šablony 2 – ZŠ Blatnice - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0004209 – výše dotace 508 000 Kč. 

 

 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2016/2017 
a) termín inspekční činnosti: v tomto školním roce neproběhla inspekční činnost 
b) závěry inspekční činnosti: 0 

 

 

 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Naše škola nebyla ve školním roce 2016/2017 zapojena do dalšího 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) 

 

Zpráva za školní rok 2016/2017 

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 školního roku zaměřena na spontánní i řízené činnosti různého charakteru  a 
jejich působení na osobnost dítěte. Prostřednictvím vhodné motivace byl brán zřetel hlavně na kladné 
vztahy mezi dětmi, dále na rozvoj tělesných kvalit, schopností a dovedností a na ohleduplnost k 
životnímu prostředí. 

Pro děti byly připraveny celodružinové akce: Pouštění draků, Vypouštění balonků – rozsvícení 
vánočního stromu, Soutěž v bobování, Hydrogeologická exkurze. 

Během školního roku děti nacvičily taneční představení – Cestovatelé, které předvedly na akci 
Vypouštění balonků – rozsvícení vánočního stromu a taneční představení Ať žijí duchové k oslavě 
svátku ke Dni matek. 

V letošním školním roce byla ŠD vybavena novým počítačem, data projektorem a plátnem, na kterém 
si v zimních měsících promítáme pohádky, pouštíme písničky. Na zahradu byl pořízen pingpongový 
stůl a nové míče. 

V listopadu jsme byli v Praze v divadle Metro na divadelním představení- Ulice plná kouzel. Jednalo se 
o černé divadlo, kde si děti  na konci představení vyzkoušely techniky černého divadla. 

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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    Divadlo Metro 

 

      Práce v ŠD 
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   Pingpongový stůl 
 
 

Taneční vystoupení – Ať žijí duchové 
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13 Akce školy 

Září 

1. 9.  - slavnostní zahájení školního roku 

  

 

22. 9.  - Dental alarm – 1. stupeň 
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       22. 9.  - Dental alarm – 2 stupeň 

        

 

Říjen 

1. 10.  – INFO KARIÉRA – IX. třída – volba povolání 

 

 
10. 10. – divadlo Alfa  VI. A VII. třída Cesta do středu Země 

19. 10. – Sovy a liška – enviromentální pořad – 1. stupeň 

21. 10. – Kurz první pomoci pro prvňáky  
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24. 10. – volba povolání – SŠ Kralovice (8. a 9. tř.) 

31. 10. – Haloween – 1. stupeň – akce IX. třídy pro 1. stupeň 

 

Listopad 

1. 11. – soutěž o nejlepší výzdobu tříd k Haloweenu 

  7. 11., 9. 11., 10. 11.  – Zdravá 5 – výchova ke zdraví 
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  9. 11. – IPS ÚP – IX. třída – volba povolání 

      14. 11. – třídní aktivy 

     23. 11. – ŠD – divadlo Metro v Praze Ulice plná kouzel 

 

Prosinec 

1. 12. – veletrh SŠ VIII. třída 
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        5. 12. – Mikulášská nadílka 
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         9. 12. – vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, rozsvěcení vánočního stromku 
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       19. 12. – vánoční dílny – akce pro rodiče a žáky 

       19. 12. – vánoční výstavka pro veřejnost 

       22. 12. – exkurze IX. třídy do Plzně -   - zvyky, tradice, architektura 

 

  

 

Leden 

      11. 1. – Moje cesta na svět 3. a 5. třída 

  

      18. 1.  - divadlo Alfa Tři mušketýři V. a VI. třída 
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      18. 1. – přebírání cen za 1. místo v soutěži e - bezpečnost 

     

 

 

Únor 

      10. 2. – beseda se spisovatelem Janem Opařilem – Kapřík Mertlík – 1. stupeň

 

      13. – 19. 2. – jarní prázdniny 

      21. 2. – divadlo Alfa – Gazdina roba VII., IX. třída 

       28. 2. – Masopust 
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Březen 

2. 3. – beseda se spisovatelem Janem Opařilem – Kapřík Mertlík – 1. stupeň 

6. 3.  – Bovýsek – hry s maskotem projektu Ovoce do škol 

8. 3. – projekt Odstraňujeme komunikační bariéry – 2. stupeň 
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27. 3. – divadlo Hybernia – akce pro děti a rodiče 

 

Duben 

2. 4.-  zápis do I. třídy 

10. 4. -  Veselé zoubky - zdravotní životní styl – projekt s Dm drogerií 

  

 

11. 4. – jarní tvoření -  zvyky a tradice Velikonoce 



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 

38 
Výroční zpráva 2016/2017 

  

 

24. 4. -  třídní aktivy 

20. 7. - Úspěšný start – projekt pro budoucí prvňáčky 

27. 4. - Úspěšný start – projekt pro budoucí prvňáčky 

 

 

Květen  

  5. - Úspěšný start – projekt pro budoucí prvňáčky 

  9. – 26. 5. – testování žáků ČSI – IX. třída 

11. 5. - Úspěšný start – projekt pro budoucí prvňáčky 

 11. 5. – okresní kolo soutěže Mladý cyklista 

        12. 5. – projekt Místní region (FPE) – IX. třída 

 15. 5. – Den otevřených dveří 

 17. 5. – fotografování 

  18. 5. - Úspěšný start – projekt pro budoucí prvňáčky 



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 

39 
Výroční zpráva 2016/2017 

  19. 5- geologická exkurze – 1. stupeň – vyhledávání fosilií 

 

 

       22. 5. – preventivní program VZP – VZPoura úrazům – V. – IX. třída 

   

       22. 5. – divadlo Alfa – O třech silácích – I. – III. třída 

       23. 5. – besídka ke Dni matek 

       23. a 24. 5.  – krajské kolo cyklistické soutěže Melchiorova Huť 



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 

40 
Výroční zpráva 2016/2017 

  

       25. 5. – školní exkurze – Švihov, Klatovy – IV., V. , VII. třída 
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       26. 5. - školní exkurze -  VI. třída - Techmánie 

      

 

Červen 

        7. 6. – školní exkurze – III. třída – Kozel, Radyně 
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        8. 6. – preventivní program – Nestrkáme hlavu do písku 

      13. 6. – školní exkurze – I. a II. třída – Zeměráj 

  

   



Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 

43 
Výroční zpráva 2016/2017 

 

 

      15. 6. – školní exkuze – jednání u soudu – IX. třída 

      19. 6. – informační odpoledne pro rodiče 

      20. 6. – divadlo Alfa – III., IV. třída – Chacha chichi 

      20. 6. – školní exkurze VIII. třída – ZOO Plzeň 

  

      22. 6. – školní exkurze IX. třída – Praha 

      28. 6. – Den dětí – akce IX. třídy pro mladší spolužáky 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2016 

 

(zprávu zpracovala Jitka Muzikářová, účetní školy) 

 

 

1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016      

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 13/12,642 4/3,25 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

28 697 13 852 

 

 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice                                       ----- 

Příspěvek zřizovatele na provoz 1 100 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé vzdělávání 6 971 

Vlastní tržby a výnosy    785 

Finanční prostředky z dotací a grantů, dary     20 

Příjmy celkem 8 889 

Náklady celkem 8 855 
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Hospodářský výsledek      34 
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Výroční zpráva byla projednána dne 28. 8. 2017 na pedagogické radě. 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne:                                    
 
 
 
 
V Blatnici dne 31. 8. 2017                                                          Mgr. Blanka Hájková 
                                                                                                                ředitelka školy 


